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Helsinki'nin boşaltılması sona 
m,,. ~ Isveçte kısmi seferberlik iliin 
···- ltaıyanın yeni Litvanga, Almanlardan 

suı~00~:2~,;ts Memeli istigecek ve bu 
'lll~iUeri~. §artları dairesinde bir l b s l d ~t'irı:eklıfıne .tavassut rolünü ~- ta e e o vye t er e 
~ııiJı almak ıstemeyen Musoli. 
hi.- kendi memleketi heıahına 
~tt~lllh Projesi hazırladığından. •• h t d k l 
~et a e"velki gün Romadan hare.. muza ere e ece er 
~·~den Italyamn yeni Londra 
~/;•ni!l vazifesi batına aiderken 
~~. t)Jeyi hamil bulunduğundan 

li? llıluyor. 
lıt. 1tleı-in Rayttag nutku ile yap
.,, ı)11lh taarruzuna Çemberlayn 
l'tlf aJadye tarafından kat'i bir 
'-l>" cenbı verildikten ıonra or
' ~an bu rivayet belki bir
llıitt t~n. daha fikirlerin sulh ü. 
t~eti ile oyalanmaıma hizmet 
~ . ktir; fakat bu teıeblriiateo 
.__~ticlc:!i bir netice çıkman ihti

ftt S>ek zayıftır. 

Sovyet askerleri Estonya şehirlerine girdiler 

Esto,nya ordusu şefi istifa etti 
Tallinn, 13 (A.A.) - Spvyet rinin ilk safhası, bugUn saat Sovyet Rusya ile Finlandiya 

kıtaatı, Paldiski, Hiiumaa ve ikide bitmiştir. arasında cereyan edecek mU· 
Saaremaa'yI işgale başlamış- Finlandiya mahafillnde va- zakerelerin her iki memleke
tır. Bu kıtaat, kısmen şimendi. ziyet ciddt telftkki edilmekte.. tin sulhperver mUnasebatını 
ferle, kısmen yaya olarak gel- dlr. Bununla beraber, Sovyet bozmamasını Amerika hUkQ..' 
mektedir • teklifleri, mUzakerenin deva- metinin şiddetle arzu ve ümit 

Estonya ordusu şefi Laido- mım imkAnsız kılacak mahi· ettiğini bildirmişti ..• 

Tahliyesi tamamlanan Helsin'kiilen bir görünü§ 

~vrupada harv vaziyeti 

-.,"'~lotof ile Fon Rihbentropun 
~t~dn ıon anlaıma üzerine 
tilt-e •leri müşterek beyanata 
ltıı,l' fngiltere ve Fransa; Sovyet 
{h--." \te ücüncü bir dost devlet 

ner'in istifa etmesi ıve kabine· yette gtirUlmemcktedir. 'Finln:ndtyn. hrriclye nAıil'1'-
Almanya, şarkta 

ne yapıyor? de tacliUl.t yapılarak kabl.neye lskandfnavya devletleri, Fin radyoda söylediği bir nutukta, 
birçok muhaliflerin alınması Iandiyanın bngUnkU "bitaraf,, memleketin dahilinde alınan 
beklenilmektedir. vaziyetine halel getirilmemesi mUdafaa tedbirlerinin hiçbir 

·.~lll ı -
~~en talya) tarahndan müıte.. SOVYET - F1NLAND1YA hususuna fazla gayret sarfedi- devlete karşı olmadığını ilft.n 

MÜZAKERELERİ yorlar. Dün Moskovadaki A. etmiştir. gı. \ ~ Yapılacaktı; bu teklif red 
k ı... ~e r.- rııtandığı takdirde lngiltere 

'"}~nsa devam eden hanbin 
lt'1 u diye ilan edilecekti. 

Londra, 13 (Hususi) - Mos_ merika sefirinin bu mev~u et- FiNLANDiYK UOK'OMETt 
kovada yapılmakta olan Sov- r~fında. So~ct hllkilmetı nez· SOVYET TEKLtFLERtNt 

Garpte 
pek 

Alman taarruzu 
yakınmıdır ? t' ra böyle bir teklife iştirak 

)' /•nce anlatılan Sovyet Rus
/ ltiehİ/t\.lrnanya ile müıterek bir 

de~ ~eli v•.ıste ~ulumrıağa lüzum gör· 
. ı ·~) e Hıtler sulh taarruzunu 

_ Fl 1 di a. müzakerele· dınde teşebbüste bulunmasın· TETKİK EDİYOR 
yet nan Y dan sonra. bugünkü "Nevyork Helsinki, 13 (A.A.) - Finlan

Hariciye Vekilimiz 
rt )'ıı~~tgda söylediği nutuk ile 

S. 1 oldu 

Saraçoğlu dün 
.ı olotofla görüştü bilit· ~ . ıttıd· • • 

l ti~ 1 sulh baharnde belli baş-
tt h~tdar olarak ortada beş dev. Moskova, 13 (A.A.) - Tiirki-

bt' l 11,..1ttrıuyor: ye Hariciye Vekili Şükrü Sa:a-
n > "' teı-C F So R 17 d K line aktır· "• "-ltna • ranıa, vyet us- coğlu bugün saat e ~em • . 

z nıtı~ ltııil nya, İtalya... giderek komiserler heyeti reısı 
ht-tı tere ve Fransanın sullt ve hariciye komiseri Molotof'la 
11~~~· rnaJUındur; bu hususta görüşmüstür. 
<fa ""~da tam bir fikir ittifakı Şükrü 'saracoğlu'nun Molot.~f. 

r ır. Halbuki karil tarafı la yaptığı mülakat iki saat sur-
~ ( Devamt S inr.ide) müştür. 

da 
Romen Turist Ofisi 
bu sabah açılıyor 

.. :0ınen turizm umum müdürü ile ar.ka
~?ları dün sabah Romanyadan geldıler 
~t 0~c:n turist ofisi bu sabah 
ll ttasitn~ tnerasimle açılacaktır. ~ 
~ ilıırı d e Rumen propaganda 
~ 1tı.ıı. so a hulunacaktr. Fakat na. 
~tılldan n günlerde isi çok oldu-
1-J:Q~ga gelememiştir. Yerine 
,,_ tıru t.>- nda nezareti turizm mü-
... ,.. -<\.Ot} • 
.,. lıfetti 

1 
~ ıle propaganda umum 

1< c ahte~ erın_.den Kostantinesko 
ı •t}'? ""• atograf direktörü Tu"
e • • ..ı. ırn .. 

Q tııı.den P?l gazetesi muharrir-
tt'1etli d" 1'ıtus ve diğer birkaç 
ne Şehu? s.abah Romanya vapu

I 'l'uri ttırnıze gelmişlerdir. 
tıı. b S Ofis• d" 'it ~oltla 1 un Ankaradan ge. 
c~ taraftn~ya b~yük elçisi Stoy
'Ci • .~riı an .. bir nutukla açıla-

Jtlı}cı:ek1· tnudürü Korbo da söz 
tt tir. 

"c erasizn 
\> .heıeıd· e bazı mebuslar, vali Rumen Propaganda Nazın 
• ill1 \le bıye reisi, müddeiumumi Aleksandr Radyan 
~~- e] di ' 

I 
~il 1Ytt rrı·: .. Y~ reis muavinleri, 

itcciı Uduru, halkevi reisleri, na gideçekler, orada Romanyadan 
, llrist er d~vet edilmişlerdir. getirilen dört filmi seyredeeek-

1 °1\tcı. da of.ısteki merasimden lerdir. öğleden sonra da Tokat· 
\retlıler Sümer' sinemcm-":i liyanda".-bir ziyafet verilecektir. 

Taymis,, gazetesi "Bu teşeb- diya hükfirneti, bugün neşrettiği 
bUs, bütün Amerika halkının bir tebliğde, Sovyetler tarafınldan 
Finlandiyaya kar$t hissiyatı- yapılan tekliflerin tetkik edildif'i. 
nrn tercümanı addedilebilir .. 1 ni ve hükOmetin Moskova mü· 
diyor. zakerelerine devam cdilebilccef.· 

Moskovadaki Amerika sefiri, 1 (Devamı 5 incide 

Çemberlaynin nutku 
nasıl karşılandı? 

Alman tv1atbuat bürosu şefi " Kan selinin 
akmasına mani olmak için tek çare 

Amerikanin müdahalesidir,, diyor 
Borlin, 13 (A.A.) - D. N. B. 

tebliğ ediyor: 
Amerikan Associated Pree

sin, Berlin muhabiri Lochner· 
den aldığı aşağıdaki yazıyı 

neşretmektedir: 
Alman matbuat bUrosu rei

si Dletrich, Hitlerle yaptığı 
tıir kac saatli: bir millakattan 
sonra şu mütaleada bulunmuş. 
tur: 

Dlitiln tarihin kaydetmiş ol-
duğu en mUthiş kan :.:~linin ak
masına mani olmak Uzere an· 
cak tclt bir devlet müdahalede 
bulunabilir. O da Birleşik A
merika devletidir . 

(Devamı 5 incide ı 

Londrada bulunan as· 
keri heyetimizin reisi 

General Orbayın 
refikaları 

• 
1 

Baltzkta siyasi vaziyet, Alman
ya aleyhine inkişaf ta devam edi
yor. AsırlaI1danberi bu m.ıntaka· 
da yaşayan Almanların Sovyet 
kuvvetleri tarafmdan işg-al edil-

fabrikalardan biri 

m.ekte olan Estonya, Letonya v 
Lıtvanyadan çrkanlması şarl 
seferinde muvaffak olan 'Hitk 
için ağır bir hezimet sayılmahd 

rn,,••nm• t; ;,, A;..1, 

Litvanga, Almanlardan 
Memeli isteyecek 

Faris, 13 (A.A.) - Zannedil. 
diğine göre Litvanya, pek yakın
da Almanyadan Klaipeda (Me
me!) i istiyecektir. Litvanyava 
Scwyetler müzaharet etmektedir 

Stokholm. 13 ( A ,_ ' - Da-

gens Nyheter gazetesinin hususi 
bir membadan öğrendiğine göre 
Moskova hükunıeti Litvanyanm 
Klaoeida hakkınıc:laki taleplerim 
m?z~haret edeceğini ihsas eyle. 
mıstir. 

İtalyanlar Rados ada
sındaki askerlerinden 

bir kısmını da geri 
almışlar 

Bedin, 13 (Hususi) - Mün
hcner Nayeste Nahrihten l;'!aze
tesinin yazdığına göre, İtalyan
lar Rados adasındaki askerleri
nin bir kısmrnr geri almışlardır. 
Oniki adanın en büyüğü olan Ra
dostaki İtalyan askerlerinin de 
geri alınmasından sonra Türkiye 
ile Jtalya arasmda bir anlaşmaz
Jiürn kalmaclığmı Alman gazete· 

Yuk~rda resmini gördüğünüz Me~~~~a :~~;:t rei· tge ve Karadeniz 
bayan, bugün Londrada bulımaıı ~ Meksiko, 13 (A.A.) - Elmun- seferleri başlıyor 

.. 
-si ıyazıyor. 

askeri heyetimizin reisi orgenıe- d~v:ı-em~~ca ~azetesinin öğren. 
ral Kb1m Orba~ı:t refikası .Ba. dr~ı~.e g~re, Monterey emniyet Ankara, 13 (Husust) _ E c: 
yan. O:bay.ın ing1!ız askerlennce mudurlugü Meksika devlet reisi ve Karadeniz ha-nasmida1d ı!, 
çekilmıg hır. fotdgrafıdır. ~yan r.::ırdenaıa karşı bir snibst tes- ecn~~i fif'l'!ıml:mn• hnvt11c :: kP 
Orb~y ~refıne Londrada ' Uni· ·ı kilStı me}"dana çıkamuştrr. çtık her MT\ ~'--' 
versıt~lı kadınlar klübü .. _..tarafm- Sabık General Carino iie diğer vapmalanna :ı.n~u:mz:ın.1~fe~ 
d~ı~~,verilı!i~• \ 1b~cıd$i tevkif edilo:qtir. • ;;.4r.a.r?.~ştı::ılı:~tt~. e v~nım5ı 
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Eli C:özll 
insanlar memleketinde Universite Rektörünün 

beyanatı 
__ ....,.. __ ._Yazan: SADRl ERTEM----·•· ·· Musaademizi 

Yol o kadar dik kf, makine\ en giizel bir lstirnhat yeridir. 
yer yer isyan ediyor, homurdu. Banyoların ve gUzel havn
yor. Radyatör acnlp sesler çı- nın kudretini şu şekilde takdir 
.karıyor. l\luratdağınn ı;:ıkmayu odebfJirshıh:. Biltun gUçlilkle· 
henüz yirmi kilometre var. re rağmen halk sonelerdenbc. 

K&h otomoblllıı yUkUnU hli- rl buruya gelmektedir. J<asa· 
fJfletmek tein yere iniyoruz: balnr arasında iç turlzru'fn 
kA.h yorulup otomobile lıiniyo lrnndl şnı·tlnrma göre aldığı 
ıuz. Sık, yUkseldlkcc seal yUk. şekil dll,lcate lityıktır. 
J len bir çam ormanı içfndoyiz. Muratdağındnn inip de tar-

Dlrkaç ay içinde bir geuı: lnlar:ı kn,·u~tu&um znmnn göz
ı•aın ağaçlarının bedenlerinde lcrlm orakla ekin htı;en kadın. 
ıcatp, mUetatil şeklinde .)nro lnrı nrndı. J<ırmıır şalvartarr, 
.zleri .göze çarpıyor. Çam nğn. siyah benclcli mintanları, be· 
mı nlçin SO)arlaı? yaz örtU!ori ile sararmış otlar 

Çobanlann can sıkıntısınclan nrasındn onlar ne gii:ıcl bir ne
;cııometre taşlarının Usttiııdekl şe nUmune.l idiler. Onların 
rakamlarını ellerine geçlrclik· hep bir ağızdan söyledikleri 
lerl demir parçaları ile saatler- tllrkUyU dinlemek için hazır
ce, uğrnşarn k sildiklerini çok lannııştıın. 
görmUştUm. Fakat çanıların Ekinler biçilmiş, hnrman 
kökündeki yaralara pek akıl kaldmlnııştı. Kulaklarımda 
erdiremedim. kalan seslerin bir eşini ben, 

Şoför bana dedi ki: Moskovada Özbek Uyntrosun. 
" - Bu, yalamadır. Ağaç ta. da bir kadın grupunun ağzm

ze iken çakı ile Ust kabuğu çı- dan dinlemiştim. 
kanlır; deri ile ağaç arasında 
ıslak bir madde vardır. Şeker 
gibidir. Onu ağızlanna alırlar. 

Beyaz renkli. ufak bir par
çayı bana uzattı: 

" - Buyurun, dedi. Emin! 
Şoförtm verdiği parça:rı du

daklarımın arasına aldım. Em. 
meı. batlactım. 
~nah tekere benzer bir 

tat almna ya:rıldı. 
Soför dnam etti. 
" - Bu çobanlan.n tekeri

dir. l'ıkara nereden para bu
Iip da teker alacak. Cam ata~ 
tamun albnda otunııtar; bir. 
blrlerhıe M:rle ziyafet çeker. 
Jer. 

lterledlkçe altlan n mtıhlm 
bir kmmı 7anmıf. tepeleri he
ııfls Hflam a#açlan, yola bak
..,_ tarafı balt.a ile kesile. 
relt pek ince bir hale getirll
mlf ve kuruyan çamlar takip 
~ordu. 

ŞofGr anlattı: 
'' - Bu, yuıJc dlpll &taç ce

Iecek sene kendi kendine deT
rmr. alır cGtttrlll'ler. 

Balta ile kesilen ata.o ta ar
tık 6lmUıtUr. Olu diye 1Jehre 
gMUnnek mtısaadelinl alırlar. 

• 
114J'ermaıı padlealun.sa dağ. 
lar bizim,, diye bir söz 

-.ardır. 

Dağ da.ima hllrrlyeUn, hUk.
metmenln ıembolU hallni al
llllltlr~ ll&hlar dailan befen
Jldttlr. Kuclllerbal lllhlardan 
ldlttlk .cOreıa tehir halklan on. 
l&ra dalma )1lbek dallarda 
meüeDler lauırlamqlardır. 

Dal lçba orman aalanm ye
J.a albl tabU bir 197dlr. Çıp. 
ı.t. Mrt kqa1ardan ibaret 
....,_. lad.oe korkuçtv. Or
mub dallarda rtısglrl&nn 
DHl9Hrt•I IDllDa mUtemad.11911 
heni7•t ve mııcadelealn oarkı. 
amı 807U7or. Gece ol4ukt&D 
llGDI'& muare, ve lrt1fa fikri 
ka7bolayor. Btl)1lk bir •teobl 
'lr1 .-n'da alaclar UU70?, kl-
8Ü1'0!'• Dumanm çlzdlll deko
naa arkumda luaıı alltıetıerl 
~r. 

Ormaam lçllle 1erpilmte tah
ta Jr111Ubelerla. renkleri bir 
panldryor, bir sönüyor. 

; 
.. SaboA 11eU ıuı. 11eUerlıı baıuın 
Nazlı uare beadeıı ıddm ıa,uauı 
:&ç beyaz gÖğıQnü var11n üıü~iln 
Bea muradımı alamadım, vanın 

el alluı 
BU•r aüuı. 11eller aüuı. ıcl alsın.. 

Mısralanna tahta ka.cııkların 
Ahengi karışıyor. 

Gözlerim, eskiden tanıdığım, 
ICuvayi Milliye çetelerinden bl 
rlııiD gözlerine ilişti. Bu tllrkU 
ikimizi de birden dUşUndürdU. 
XOzllme baktı: 

- Bey; dedi, blz bu tUrkllyti 
o saman dUşman ellıı.de kalan 
köylere bakar bakar da söyler
dik ••• 

Külotunun Ustüne çektlA't u
zun oorabını dUzelttl: 

•• - Hey beyim dedi, onlar 
da bir gündü! 

Geriden gelen muzlkacılara 
ıealendi: 

" - Çal Harman dalını! 
:&tef hattında gördUttım de

likanlı şimdi yaşlanmıı,tr. Fa. 
kat o, ateş hattındaki gibi ce
vik idi. Silueti bana seyyar bir 
ceplaıMllk Nlllledlyordu. 

• lhratc!ağı, reçlnah ve 

Melodiler ne kadar birbiri
nin ayni idi. 
Kulaklarım (Ekinci Kadın

lar) korosunu beklerken bir 
derenin kenarına evvel& bat. 
larını, sonra eTlerinl, mahalle
lerl.Dl yerleştirmiş olan Oedlzlo 
alın alına geldik. Volkanik ve 
ainl kayanın Uatündekl tato 
harabe.mı hatırlatan isler uuk 
tan eehrlıı eekl zamanlara ka
dar çıkan tarihini hatırlatıyor. 

Köylerinde dokumacılığın 
gitgide lnkifat etUfl bu kasa. 
ba umum(7et IUbarl:rle yeni 
bir şehir manzarasını arzeden 
hueuılyetıere maliktir. 

16 yıl evvel çıkan ;:r&ngın· 
dan sonra yeniden inşa edilen 
kasabada yeni binalar gOze 
çarpacak bir mertebededir. 

Xll 

OLMV'J BtR fJIDIRIN 
lSKELt."Tl 

Sıfırdan 1085 metre yukar
dayız. GösUn alablldiğlne hatif 
&nulı bir örnek devam ediyor. 
Kehirbar renginde tarlalar a· 
rasından geçiyoruz. KfJı orak
lar sarı ekin saplarını toprak
tan ayırıyor. kllı birikmiş har
man yığınları ufukta boz ren· 
gl kilmelcr, böyllkler hissin.i 
veriyor. 

Sarı keaki.D bir gllnet altın. 
da J'alıııs mavi ufuk ve 7a1la· 
nın cenubunu •arktan garbe 
dotru uran mor mra dallar 
bu 71kllenk yu mel&ııltollmnl 
yekneeaklılttan kurtan;yor. 

ttıttl kalın Ye nebab blr aııa 
memesi glbl beall1en. bereket
li toprakla Grt1lltı tebeılrli ara
slıılD ortumda, genlı bir aed 
Uaerlpe oturtulmut eımer atı. 
tunlar. duvarlar tl usaktan 
gOse çarpıyor. Bu altep mama
raaı &neden sahada Atlllamn 
Partefonuna benslyen mabed 
evYell suların azameti, ıonra 
blDaııın hacmi, 0Ya1a Yerdiği 
dekoratif gtıselllk ile kendini 
dalma habrlatır. 

Direkleri yekpare mermer, 
'H blnuı !Tonik altDcte ınea e
dllml• olan bl1plter Mabedi bU
yllk bir IJ8hrln son kalan iske. 
!etinden bir par1:adrr. Mabedin 
şehrin ortasında bulunmasını 
tabii bulanlar •ehre dair bir .. 
ıerln bulunmamaamı hayretle 
kaydetm ektedlrler. 

Kalesiz, şatosuz blr şehrin 
kurulmasına imkan olmadı. 
lında bUtQn ilim adamları 
mllttcfiktlr. Fakat bu şehrin 
hisarına, sCıruna ıastgcllnmc
mlş! 

r DnJuı ,~,. > 

Pdoskovaya gidecek 
heyet 

almadan ayrılmış 
hiçbir profesör 

yokiur,. 
Dün çıkan bir sabah gazete· 

sin:le Universitedc bazı profesör. 
lerin profesörlii:ttc.n ayrılarak, 
memleketlerine döndükleri ve 
bu suretle altr yıl içimle üniver. 
siteye hiç bir r;ınclrman vcrır.i· 
yen hu profesörlerin vnziyetlcri
!'i:' garip olduğu yazılmakta 
ıdı. 

İstanbul üniversitesi rektörü B. 
Cemil Bilsel kendisiyle görüşen 
bir muharririmize bıı hususta şu 
izahatı vermiştir: 

"Ecnııl>i profe.örler memleke
timtte mukavele ile gdmi!lerd~. 
Mukavelelerinin verdiği aalahi. 
yete iıluuıden memleketimizi ter. 
ketmeJcri haklancbr. Böyle hir 
salahiyeti kullanmadan uııulü dai
resinde bize müracaat ctmi~ler ve 
izni almr§llU'dır. 

Profetıörler barada bulunduk
lan müddetçe üniversiteye birçok 
hizmetler etmi,lerdir. Türk genç
liğinin ve yanlanna •erilen ele. 
manlann yetiştirilmesine çalıt
mıtlarchr. Buıün üniversitede bu
lunan kırln mütecaviz eeneW pro
fesör araınıda t.ir ~ın a:vnl
maıını tabii gcı:'lmlc icap eder. 
Her gidenin yerine hükiimet aynı 
töbrette ve kudrette birini buL 
lmlk lıararmdadır. Diğer taraftan 
~entlerimiz c!e menıup olduk. 
lan kürsülere doğra ihrlemelrt«r 
dirler." 

Kütüphaneler 
birJeıtiriliyor 

MMrif nkilliii ı.....-ı ... 
mahtelif aemtJerinde lııalunm kü
tiiph-1eri ~ kolda topl.na7a 
....... ftl'lllİftİr. 

Kütüphanet.: Fatih,~ ..,,. " ..,...ı oa...k ..... iç 
kola taksim eclilmiıtir. 

Kütiipbaeler idueai .. -
....... itleri, müelerde oWuiu 
albi, IDMrif velUlliiiae geçmİf
tir. Bütün muamele ftlcaletle cır 
ft)'llft edeoelıtir. önümüzdeki ae
ne bu kol talcıimatma söre kü
tüphane adedi çoialblaaıkbr. 

Piyasada dünkü va~yet 
Dün Yunanistan& mühim mik.. 

tarda yumurta, balyaya balı, ba
lık, yumurta, Çekyaya ve Yu
coeiavyaya fındık, Mıaıra cevis, 
kuru meyva ..-e Bulgaristana taze 
bahk gönderilmiftir. talya ile ti
caretimiı: çok itlemektedir. Harp
ten evvelki normal milnatebetler 
tamamen avdet etmiştir. Lilzurn. 
lü bur maddeler ıde italyadan 
gelmekte devam etmektedir. Da. 
bili piyasada yapağı aatıflan dü
zelmiştir. Yerli fabrikalar dOn 
48 - 52 kuruştan 385 balya yapa
ğı toplamışlardır. 

o 
Balık akını 

Dün Boğaza fazla miktarda ha.. 
lık akınr baflamıştır. BiltUn Bo. 
ğa.z sahilleri balıkçılarla dolmuş
tur. Bilhaaa torik çok tutulma.Jr
tadır. Limanımızda bulunan İtal
yan ve Yunan bahkçı getııı1erl de 
mal almağa bqlamıtlardır. 

Perapalas oteli 
açılmıyacak 

Perapalas ot.eli sahibi Mis.. 
bah be!ediyeve gelerek vali 
LGtfi Krrdarla görilfmilştfir. 
Misbah bir ~kadaşmııza vill. 
yet ve beledtYe yud!Jll etse da. 
hl oteli &Q&mrvacapıı, çilnkil 
milfteri olmadığını, vaziyetin 
dllzelmesbıl bekllyeceğini s<Sy
leml§tlr. 
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b11slu sulan ile, kUkUrUU. 
ra•lvo aktlvttelf banyolan ile 

Ziraat Vekili MuUia Erk
men ile mebus Reşat Nuri Gün..{ 
tekin, Sa.drl Ertem. ve Ahmet 
Şllkril F.mnerin 'Moskovaya git. ı 
mek üzere bulunduklarını dün. 1 
kil bir arkadaŞmıız yamiıştır. I' 
Bizim bildlğfmbe göre bu ee~·a
ha t ~ecek ilkbahara kalnuçtır 
ÇlbıkU Sovyet Ziraat Semai 
kapanmak ilzere olduiundan 
~imdi hareketleri halinde yetJ. 
§e!Divecekleri anll.§ılmqbr. Ser 1 gi baharda yenldea açılacak-,.._ _____ ..__-. ___ _... 
tu. 
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Çarşıda dün sabah bir cinayet oldu 

Bir seyyar satıcı ortak 
ı~rından birini öldürd 

Dün sa.balı saat onda ça?"fl&a 
bir cinayet hadi~i olmul}. 
Hamza isminde biri Garbis ve 
Yen·ant isimlerinde iki k:ırde. 
!;!i tabanca ile '·urmuştur. 

Hadisenin sebebi paradır. 
Tafsilat şudur: 

Garbis ve Yen•ant isimlerin. 
deki iki kardeş o.skidmbcri 
Mahmutpaşada fanila ve> tuha
fiye eşyası satan bir diikkln 
işletmektedirler. Ha:.."lZll da ol. 
dukça paralı biris:dir. 

Bundan bir miiddet evvel U. 
çU ortak olmuşlar. nara k:ı1'.an. 
mak için Anadoltıya çıkmağa 
karar vermişlerdir. ll&.m?.:ı iki 
kardeşten daha çok ;nıra ver -, 
miş ve UçU birden ·~yvar ola- 't 
rak Anadolumın bir çok §ehir .. I 
lerini dolaşarak mal satmışlar.' 
dır. Fakat işler pek iyi gitme..~ 
mfş, bundan bir müdd~t eY•:el 
lstanbula diinmilı;lerdir. Bura. 
ya gelince. iki· kardeş Hamza 
ile ortaklığı devam ettlrmeği is
tcmcmi!;ler. kendilc.ri bir kar 
gün evvel çarşının • fahmı.tpa. 
$8 a~da 16 numaralı dükka 
nt kiralamışlardır. Bunu ha.her 
alan Hamza çok kızmış ve iki 
kardeşe müracaat ederek Ana.. 
doluda bir çok pa.ralarmm sar. 
folunduğunu söylemiş, hesal" 
ya.parak ne kadar alacaklı ise 

Katil Ham:a 

bu paralan ödemelerini de bil
dirmistir. lkl kardeş bu teklifi 
ne red, ne de kabul etmişler ve 
Hamzayı her ge.lltinde atlat • 
mışlardır. 

Nihayet diln sabah saat on. 
da Hamza. birdenbire iki kar • 
deein açmak ic:in hazırladıklan 
diikkana ı?irmiş ve cebinden ~ı-

kardı~ otomatik t&b...nca)'J 1 
aerlerıne ateşlemeğc bql-
tır. DUkkinda. btJunan bir 
kişi kendilerini dttarı atın 
dır. Hamza. Ustüste 7-8 d 
te., etmiş ve tabanca.Ga k 
Jarm bittiğini göreftk k 
istemiştir. Fakat sfllh Miıl 
ne yeti,en bekçiler H•mJrql'h..~ 
yakn lamışlard?t'. 
Kurşun yağmuruna. tut 

iki kardeşten kilçilğii Ye 
karnma, kuıklarma giren 
çok kurfunlarla kanlar iç' 
~re yuvarlanmış. Garbis 
yalnız bacaklarından aldığı 
ralarla Mdise,; oldukça 
keeiz geçirmfttlr. lkl yaralı 
dat otomobinerlJe hastaneye 
dınlmıştır. Ycrv:ınt jiraz 
ra hasta.nede ~lmUştO.r. 

H!discdcn sonra ça.I'§ı k 
koluna ~lStflrUlen suçlunun 
guıuna başlanmıştrr. 

Bekçiler katili yakaladıltl 
sırada halk ilzerine lıUcuın 
mfş ve kendini lincetmek 
mfştlr. Hamza bekçilerin Y 
miyle bir halyt dayak yedi 
ve başı gözO kanadıktan 
karakola ~ötUrUlebilmiştfr. 

Vakanm tabkikatma mU 
umumt muavini Kemal Tal'I 
koymuş, tahkikata baJjlaınd 
tu. 

Cumhuriyet bavr 
mı hazırlıkları 

Mahiyeti meçhul 
bir dava 

Peraparas meselesinin altında daha 
başka meseleler mi var ? 

. Geçit resmine, Mual · 
Mektepleri ve Enıti 
talebeleri qtirik ed 

DünkU arkadaflarmımdan 
biri Galip Efgan! .iaminde bir 
Yemenlinin üç Meksikalı kadm
la birlikte üç ay eV\·el latan.bu. 
la. gelerek Perapala.tı . oteline 
yerleştiği, bu mllrldet ıarfmda 
4,500 liralık borç yaptı. 
ğı, bir kaç gUn evvel <>telin ka. 
panması üzerine hesa-plarm tas. 
fiyesi istenilince bu adamm 
borcu 6demekten istinkAf etti
ği ve işin mahk~eye aksetti. 
ği yazılmıştı. 
Tahkikatmııza g6re Galip 

Efgan! otel sahibi Misba.b'm 
kendisine dört bin beş yüz lira. 
hk borcu yakmda aeyahat ede.. 
~ Mısırda bir adre11e ödeme. 
sini teklif ctti~nt ileriye süre
rek işiu içinde bir 3Dlaşma.z.. 
lrk bWunduğunu ıddia etmekte. 

dir. Guya Galip Efganf otel 
sahibine: ".Mısıra gittiğim. va. 
kit bu par~an istediğinia yere 
veririm. Yalnız İata.nbuldan çı. 
karken ve lata.nbulda sarf etti
ğim paraların miktarmı polist 
bildirmek meeburiyetfnde oldu. 
ğum için bir makbuz vermeli 
sin ... cleı:nif. Bay Misbah bu tek. 
lifi kabul etmemiş. Meselenin 
esası btllldan ibaretmiş. 

Fakat ihtilaf sadece bu mak
buz mcselooinden ibaret ise Ga. 
lip Efgan! neden dolayı otele 
borcunu ödememiş ve işin mah 
kemeye intikaline sebep olmut
tur. Bunu anlamak milmkUr 
olmuvor. Acab:ı bu meselenir 
altında daha başka meseleler 
mi var? Bu nokta artık mahke 
mede aydmtanacaktır. 

Eminönündeki 14 dükkanın bu· 
günlerde yıkılmasına başlanacak . 

..., - • "" 1 

Şehrimizde yapılacak C 
riyet bayramı kutlama progr 
teıbit edilmeğe batla;ımıştır •. 
ıe ve orta okullarda bayram 
lcrin<le Ye bayramda.., bir b 
enel dersler (Cumhuriyet) 
zuu etrafında verilecektir. 

Şehrimbde yapılacak geçit 
rasimine de lise, muallim 
tepleri ve enıtitU talebeleri 
rak ~decektir. Bu mesele etr• 
da karar vermek üzere m 
sair günü bir toplantı yapıl:ı 
ttr. 

Terzi evinden k 
maş götüren kd 
Kwnaşlan fena d" 
ınit elbiselere bedel 

dığuu aöylüyor 
Beyazrtta. bir !tadm 

nin vanmda çıraklık yal)Sıl 
o civarda oturan 18 yql 
Muhterem Akda~ z:.dmda 
gene kız, hırsrzlık BUÇuyla 
adliyeye teslim edilmiş, 
cU sulh cesa mahkemeliDc1e 
nıtan sorgusu sonunda da 
lrif olunm~ur. 

KIZii aaçlI ve o11ukça 
tr.r kız olan Muhterem, 
zıtta kadm terzisi Zeyneb 
vlnden S metn ipekli 
rnlmllJ, yantlnn tahkikat 

• 

da hırsızlığı kendisinin VSl:':".Jll'"bl 

ı-nlaırııla.rak yakalanmJlb!'-..:.• t 
nun eo~unda ı3yle ~ 
tir: 

.. _Ben hmnzlıt yaTJID 
Çitnkll kumaı,ı tem 
~nnesfnin gözü &dinde al 
~f,ksadrm sadece 1ntl 
z·l'R. Zeynen kendine ya 
flivilrmf:vecek kadar fena 
J{endisJne cıkışnak ur.ere 
l"itttm. Yoktu, odadaki bit 
sanm Uzeri.nd.e kuma§ 

~ \"P. annesine: 
- Ben bunlan kızmlll ,,.,; 

nat ett:ii elbis~e mukab~ 
vorum, dfv1>rek götUrdUnı. ti-Eminönilnde Balıkhane civıı. 

rma diliMın 14: dUkklnm lstim -
lak muamelesi tamamen QitiriL 
miş olduiundan bunlann yıkıl 
masma yarından itibaren ~ 
lauacakt.Ir. Buıılardan sonra 
evkafa ait olan meeçit te kaldı. 
rılacaktır. 

Diğer taraftan Taklimde ~ 
:r.inolarla gara i!arm :vıktlma is1 

hararetle devam <.tmektedir. 
Cumhuriyet bayramından evvel 

burası temizlenml-s olacaktır 
Belediyew ait b"Wn kamvon· 
lar gecell ~Uzlil toprakİarr 
taennaktsdır. 

Yeni bir maya 
P$ı;ıalimanmda bir mn.,·a fn"' 

rikasr tesfl!I edi1m:ş. ·ahlbl belP 
diveve mava nUmuneforf e-et.ır~ 
rek vermiştir. Bu nUmuneıp.,. 
francalada kullanılmış, cok iyi 
netice vermiştir. ~ 

ne makasla parça parça 1' 
t"m.,, 

Mevlid 
Asker! Tıbbive okulu d --" 

('n smıf taıP.belerlnden ırteT>: 
417 fımıalJ Kara Mahırıut 
nun ı>uar geeeel teravlvf fi 
teakip Beuıt camiinde "Jl.t _. 
okunacaktır. Arzu edenterio 
rif buyurmalan. 



~ 
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~/erin peşinden: 

'\(üzellilikten milli 
_ kahramanlığa! 

{i~\l~ elliliklerden Damat Feridin dahiliye nazırı Mehmet Ali, 
ltikJ a kanununa ancak şimdi inanabilmiş olacak ki bir yıl ıüren 
Sil ~rden, araştmp soruşturmalardan sonra memlekete ~~ebil· 
h~ atının vehametini bilen bir adamm bu şekilde bir ıhtıyat-
İ-fa a hayret edilmez. . 

I Ye ~t c_dilecek şey, böy.le rne~leket hudutlannda. hır. sene 
ile 01~ege cesaret edemıyen bır adamın trenden ıner ı~z 
· bıillı kahraman maskesi takmış olmasıdır! Aradan on ıeluz, 

Mtı%h·ne geçtiği için bu maske ile korkunç hiyanet hüviyetini 
, ~ ıleceğini zannehnesidir ! 

~)'l ~ def ~ununun hükmüne hürmetimiz vardır. Bu kanunun mü. 
'~J &t~e ~mlelcetc giren adam yüz ellilik de olsa artık ~nda:1 
ır ısı d k ıstemeyiz. FakRt böyle yüzünde on sekiz sene yuz ell~-
~l ı ~ası taşımış olan bir adam bugiin kalkar da: "Tü~k milletı

-~ıf 2İd l'taı-ıcıs~ M.ustafa ~emali Anadoluya be.n gön.de~dı~.. Hem 
la tt-ken hın lıra verdım. İşte makbuzları elundedır! gıbı heze

n.~Jc! k~ la.~rursa buna karşı silkut etmek de elimizden gelmez. 
se. •vıe'" • 1 
a.ını8 ""etı g~r Mustafa Kemali Anadoluya gönderen, hem de ışga 

'd· etıne karşı milli mücadele nçsın diyen gönderen ( ! ) D~t 
~rı dahiliye nazın Mehmet Ali imiş! Güzel! O halde aca~ nı. 
bu ~rarnan, milli ordular lstanbula ~af~~ çelen~ler.~ ile gırer

ren. tı tıed l'lldan pılıyı, pı~t!yı toplayıp kaç?,Wga luzu.?1 go~du? Ve ~on: 
içı . ~ en dolayı kcndısınden yardım goren Ataturk yıne kendı eh 

is ı: t-a alnına yüz ellilik damgasını vunnağa mecbur oldu? 

ığı Jf~ HASAN KUMÇAYI 

5!JJ~pa harbi h,;şlarken : 5 

Us müdahalesi harp· 
nasıl rol oynıyablilir 

-...... YAZAN: 

D u va l 
Mütekait Fransız Generallerinden 

Harp henüz yeni başlamış bu· 
lunuyor. Polonyanın işgali mese
lesi çok taze bir iştir. Hudutları 
kat'i surette tesbitini ise, biraz 
renk verecektir. Bundan sonra 
Hitlerin bir nutuk ite muhasamatı 
İngiltere ve Fransaya tevcih. et
mesi beklenir .. İşte o takdırde 
şimdiye kadar oldukça sakin bu.. 
1µ.qan cephemizde harp başlıya .. 
caktır. 

Zipdd ııattının. • .bi.rbç kikf 
metre ilerisinlde ileri karakolu 
vazifesini gören müstahkem mev
kiler vardr, bunlar Almanlara 
topçu atışlarını tanzim için gö
zetleme mevkii vazifesini görü. 
yorlardr. 

Hemen hudut civarına inşa e
dilmiş o]an Majino hattı bu gibi 
ileri karakollardan mahrum bulu
nuyordu .• Fransız ysksek kuma.n
danlığrnın düşünceleri ve düşman 
ile yapılması icap eden temastan 
dolayr Fransız kumandanl~.ğr, ~ı
taların '.AJman toprakları uzerın. 
k:le ilerlemesine ve bu ileri kara. 
kol vazifesi gören mevkilerden 
bazılarının zaptedilmesine karar 
verdi. 

Bu işe müteferri harekat hep 
bu plan dahilinde yapılmıştı. Hep· 
si de tamamen muvaffak olmuş
lardır. Düşman yavaş yavaş mu: 
kavemetini artt:rrdr .. Topçu ateşı 
gittikçe daha kuvvetlendi.. Al. 
mantar tarafrndan hiç bir netice 
alınamayan bazı taarruzlar yapıl
dr .. 15 Eylülde ilk defa ol~rak 
ciddi topçu ateşi himayesınde 
büyük mikyasta piyade ve hücum 
arabası mukabil tıı~rruzu kaydc· 
dildL . 

Franstz kuvvetleri umumi vazı
yet için bulunmaz bir tarassüt 
mevkii olan Nicd, üssünde bulu
nuyorlardr. Almanların taarruz. 
lan Fransız kuvvetlerini bu mın
takadan püskürtmek gayesine 
matuf ildi.. Fakat bütün gayret· 
Ierine rağmen tam bir muvaffa
kıyetsizliğe uğradx~ar .. ~enç Fran
srz kıtalarr ağabeylennın muzaf. 
f eriyetlerinden mağrur ~ldukları
nr galebeleriyle isbat ettıler. 

• *. 
Sakin olalım. Ne bedbin, ne .d': 

nikbin olarak hadiselerin seyn.nı 
takip edelim. Akıl ve düşün;e ıle 
idare edilen uzun bir harbı k~
bul edelim. Hitler bekleyecek .. hıç 
bir şey olmadığı için kısa suı:e· 
cek bir harp tecrübesi yapmak ıs• 
teyecektir. Cünkü askeri ha~ır. 
lığr ikmal cıdilmiştir. Sonra .. ık
tisad1 vaziyeti bekleı:neğe mute
vaklof değildir. Fransa ya • ge· 
lince, daha be~lemek ve vazıye
ti tahkim etmek imkanlarına ma. 
liktir. Onun için sabır ile ha
reket etmek ve muzafferiyeti 
muhakkak kılacak olan bütüı1 
unsurların kıymetlerini tam bir 
sekle sokmak en muvafık hareket 
~lacaktır. 

-SON-

Macar - Romen 
Hududundaki kıtalar 

çekiliyor 
Bükreş, 13 (A.A) - Röyter 

bildiriyor: 
Macar - Rumen anlaşm,ası üz~

rine Macar hududundan çekile -
cek olan Romanya kıtasından bir 
kısmmm Besarabyaya nakledile. 
ceği bildirilmektedir. 

---<>--

Hitler - Musolini 
görüşmesi 

Alman Polis Şefi Himler 
Milanoya gitti 

Roma, 13 (Hususi) - Alman 
siyasi polisi şefi Himler ayın on 
birinde Milanoya gelmiştir. Siyasi 
mahfillerde katiyetle söylendiği
ne göre Himlerin İtalyaya gelişi 
Hitlerin yakın günlerde Musoli. 
ni ile görüşmek üzere İtalyaya 
gelmesiyle alakadardxr. Himler 
bu karşilaşmayı hazırlamak mak
sadiyle İtalyaya gelmiştir. Söy
lendiğine göre garp ıdevletleri Al. 
manyanın sulh tekliflerini reddet
tiği takdirde, Hitler, bundan son
ra alacağı tedbirleri ve hattı ha. 
reketinden Musolioiyi haberdar 
edecektir. iddia eldildiğine göre 
Musolini ile Hitler bu karşılaş
mada fevkalade mühim birçok 
meseleleri müzakere ederek ka
rarlar vereceklerdir. Maamafih, 
İtalyan siyasi mahfilleri her ne 
pahasrna olursa olsun istikbalde 
de İtalyanın sulhun muhafazası 
uğrunda büyük gayretler sarfe· 
deceğini söylemekteıdir. İtalya hü· 
kCimeti, bilhassa, birçok menfa. 
atleri bulunan Balkanlarda sul
hun muhafaza edilerek Avrupa 
kanşıklrğma, Balkanların karış
tırılmaması matlup olduğunu bil
dirmektedirler. 

Litvanyalılar 
memnun 

Vilnanın iadesi dolayısi
le Sovyet sefareti önün
de tezahürat yapıyorlar 

Moskova, 13 (Hususi) - Vil
n:ı şehrini Litvanyaya ilhak eden 
Sovyet • Litvanya anlaşması et
rafında bugünkü Litvanya ga:ıo:e
Uteı'l 'taktlit-thl.iz fnakatcler yat
maktadır. Bir gazete diyor ki: 

"Bu anlaşma, iki memleketi 
biribirine daha ziyade yaklaştır
mıştır .. '' 

Diğer bir gazete: ''Sovyet -
Litvanya anlaşması, Litvanya dev 
letinin istikrarniı bilhassa teey
yüt ediyor. Bu noktada calibi. 
şüphe hiç bir cihet yoktur. Sov
yet Rusya!ll", vaadlanm da yeri. 
neı getireceğinden zerrece şüphe 
etmiyoruz" demektedir. 

Litvanya merkezindeki Sovyet 
sefareti önünde Litvanyalılar, 
memnuniyet tezahüratı yapmış -
lardxr. 

Bugünkü Sovyet gazetesi "iz· 
vesiya" eskilden Litvanyanın 
merkezi iken bilahare Polonyaya 
geçmiş olan Vilna şehrinin Sov
yetlerce askeri: işgal altına alın. 
dık:tan sonra tekrar Litvanyaya 
iade edilmesini, ordunun sulh ve 
hürriyet yolunda kaydettiği bir 
muvaffakıyet olarak göstermek
tedir. 

lsveç Kralının 
daveti 

Dört devlet reisi Stok· 
holmda toplanacak 

Londra, 13 (Hususi) - İsveç 
kralr, Danimarka, Norveç kralla
riyle Finlandiya reisicumhurunu 
Stokholmde bir konferansa davet 
etmiştir. Daveti her üç devlet 
reisi kabul etmiştir. 
Mali kanun Lordlar ka· 

marasında kabul 
olundu 

Londra, 14 (A.A.) - Lorc1lar 
kamarası mall kanunu dün kabul 
etmiştir. Kanun dün akşam kral 
tarafmdan tasdik edilmiştir. 

Hindistanda tevkifler 
Londra, 13 (A.A.)' - Resmi 

bir tebliğfde kaydedildiğine göre 
Hindistanda bulunan 1.500 Al. 
mandan 58 i tevkif edilmiştir. 
Bunların arasmda bazr şüpheli 
A vvusturyaltlar ve Çekoslovak
lar da bulunmaktadır. 

Nazilerin büyük bir propagan
da yapmasına ve propagand,ıı için 
birçok kimseler kullanmalarına 
rağmen tevkifat esnasında hiçbir 
mukavemet görülmemiştir. Yal. 
nız tevkif edilmek üzere bulu· 
nanlardan biri firar etmiştir. 

• 
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Yatılı mekteplere alınan talebeleqGörüp··düŞÜndükçö! 
~-· 1 

4498 talebenin iştirak ettiği Nasıl 
imtihanı 340 kazandı anlaşsınlar? 

Ankara, 13 (Hususi) - Ya
tılı imtihanlarına 4498 talebe 
iştirak etmiş ve bunlardan 340 
talebe kazanmıştır. Kendileri 
mevcut lise ve orta okullara tev. 
zi edileceklerdir. Adiarını bildi. 
riyorum: 

Karaköseden İhsan Kasar. Ni 
zametti:ı;ı. Biber, l\1ehmet Kur. 
şun: Ama.syadan Vehbi Boz. 
kurt, Adnan Ataklı: Ankara. 
dan Nihat Atasoy, Hazim Sarr
dal, Şeyda t:nlütürk, Fahri Ay_ 
doğan, Sıdıka Argaslan Asım 
Baykal, Antalyadan Hü~eyin 
Ceylanı, Talat Karakaş, Cahit 
Günal. Mehmet Önal, Ali Tun
cer, Hüseyin Kanır, Aydından 
Feyzi Karabet, Selim Çuhacı, 
Ziya AkGa.su, Ümit Altıntaş, 
Mümtaz Kösderelio~lu. Şükran 
Güng-ör, Balrkesirden Muzaffer 
Pakkan, Kemal Eryılmaz, Ah -
met Kalmuk, Merr.İiş Canba -
kan, Mustafa Eser, Enver Dur. 
maz, Sinan Girgin. 
Bandırmadan: Düriye Çetin, 

Hamdi Yeşil, Abdullah !slakoş, 
İhsan Sapancı, Ayvalıktan: Ha
san Gülbaş, Bilecikten: Naci 
Karagözoğulları, Bingölden: 
Mustafa Baran, Bitlisten: Do. 
ğan Altmay, Kazım Aslan. Ka
zım Bapir, Seyfettin Karabaş. 
Celal Erdor, B;ıyram Kars. Bo. 
ludan: Melek &sboyacı, Ah -
met, Mehmet Erg-un, Servet 
Taçl:rydız, Ihsan Kiygı, Avni 
Hitit, Şerefettin Can, Mehmet 
Ayar, Zeki Ergül, Lutfi Bandır_ 
malr, Fehmi Okan, Ömer Sup
hi Karaman, Düzceden: Adnan 
Öget, Şükrü öztürk, Burdur_ 
dan: Kadriye Dönmez, AbduL 
Iah Umay, Ali !Iboğa, Salih Bu1 
gur, Mehmet Ekine~. Handan 
Ertaş, Bursadan: SaaC:et Timur 
Saliha Başkurt, Ayşe Şenel, Şev. 
ket Ataç, !negölden: Neriman 
Bekret., Müjgan Işanc, Fahrive 
Sun, Çanakkaleden: Kemal öz_ 
kaya. Muzaffer Akman, Yalı -
ya Türker, Saime Kantarcı, 
Sönmez, Geliboludan: lf fet Bt
çakçroğlu, Muzaffer Sürücü, 
Mehmet Papuççu, 

Artvinden: Muzatfer Erdo . 
ğan, İbrahim Karata§, Hopa -
dan: Cemal Özkazanc. Musta _ 
fa Demirel, Naznn ·Özkazanç, 
Galip Vural, !sklipten: Ali Ay. 
demir, Hakkı Aydemir, A.ğah 
Ercan, İsmail İlter, Denizliden: 
Mustafa Sinav, Osman Rözer, 
lsmail Özünlü, Mehmet Dinc:;er, 
Elazığdan: Sıtkı Günaydın. Er. 
zincandan: Abdurrahman Baş -
yazıc1, Eskişehirden: Talat Baş. 
tuna, Didar Toktoku, Giresun -
dan: Nurettin Tu.ıa, Mitat 
Birgül, Mediha Aksoy, Ömer 
Duru, Şükriye Ustaoğlu, Balı • 
riye Onan, Gültekin Sunan, Fa. 
ika Dikmen, Yaşar Gürdal, 
Şükrü Aktaş, Necmiye Aksal, 
Şibinkarahisardan: Veli Bir • 
ler, Gümfu?haneden: Gençağa, 
Antakyadan: Lfitfi Esmerli, 
Bingöl, Raif, Nihal, Hakkari _ 
den: Sabahattin Türkeş, Mer _ 
sinden: Tevfik Hrzal, Yusuf 
Kurt, Celal İhsan Gür, Saadet 
Kemal, Silifkeden: Ziya Özmut. 
lu, Mediha Belen, 

Tarsustan: Yusuf Dikmen, 
Şevket Şahin, Haydar Çatal, A. 
lişan Yıldrrım, lspartadan: Nev 
zat Ersoy, Saadet Altmtuğ, ls
tanbul kız lisesinden Besime 
Kurto~ıu, Mediha Bilber, Nec. 
Hl Aslan, Altmgül Sanda, Şc. 
refnur Oğuzer, Nebiye Örnek, 
Gülbeyaz Sakçr, Aziz~ Ar, Ül. 
ker Görüngen, Huriye Kara _ 
man, Hatice Arıca, Nezahat 
Örge, Sabiha Derin, Vildan Te. 
oman, Nimet Doğum, Jale öz.. 
kıl, Meliha Yalçınlı, Meliha 
Arantekin, Hümeyra. Akıncı, 
Rabia Kesek, Fatma Uçansu, 

,Hiraman Güven, 1sta."'1bul erkek 
lisesinden Huhisi Demirdiş, E. 
min Göksu, Sami Aytekin, Ha. 
san Bilgili, Mü7.dat Şerefli. Ad. 
1i Apaydın, Lutfi Uygun, Alp -
salan Sener. Ekrem Berkel, Na. 
il Sertbaş, Recep Avbıdak. A
saf İmhan. Vedat Kora. İzzet 
Aydm, Orhan Özsen, Osman 
Koc:;lar, Cevdet Ara.s, Orhan 
Sehri, Müfit Def!er, Osman Yü. 
cesan, Fikret Ünver, Dündar 
Eris. Hasan l!nalan, Yusuf Gül 
fidan. Vasfi Cankat, Ömer Ay. 
dm, Nihat Ün.alan. Osman SaL 
g-ırboyu, Nizamettin Öge, İbra. 
him Aj!ır. Sami Gelg-ör, 

Çatalcadan: Osman Boyana, 
Perihan Coşkunkal. Raika Ban_ 
ker, Tzmirden: Mediha U1, Meh 
met Sakçalı. İhsan Sener. Ber
g-amadan. Ödemişten: Mehmet 
J{aplan, Leman Yiğit, İbrahim 
Güner, Hüsamcttin Tuncay, 
Karstan: Ali Karadağ, Muhittin 

Serim, Haydar Aksu, Meliha A.. Dünya terazisinde, ıava~la ha. 
laCJ"öz Şakir Çalpan, Mehmet rış, yıllardır tartılıyor. Yine yıl· 
ç:km'.ak, !neboludan: Hamdi E- lardır, ki bu terazinin başmdaki. 
rol, Müşerref Alı.an, Kayseri • lcr, bir türlü anlaşamayorlar. E
den: Ahmet Erkan, Mustafa vet, anlaşamayorlar. Çünkü tera· 
Gökçen, Mehmet Topçu, Sait zi ve dirhem bir olduğu halde 
Akalın, Hilmi Ertuğrul, Sacit kıymet hükümleri başka başka· 
Bahceli, Develiden: Ahmet Ka~ dır. 
bada'ı, Niyazi Seyhun, Turgut Bir tarafın siyah dediğine, öteki 
Karadadaş, Cemal Sarıçiçek, beyaz damgasını vuruyor. Bir 
I\fehmet Yüceler, Führerin söylediklerini dinleyi. 

Kırklareliden: Necati Soy - niz, bir de Çemberlaynin nutku
kal, İsmail Balcı, Ayşe Tuncer, na kulak veriniz, yu·yiizünün ıs. 
Tevfik Türker, Kırşehirden tırabını görm~ş olursunuz. 
Vahdettin Kalay. Turgut Gün - Şurası en büyük gerçek, ki in. 
düz, tzmitten Cemal Keşkül, sanlık, ömrünün korkunç, imti· 
Abdülkerim Aslan, M:tat Ersoy, hanını veriyor. önümüzde mu. 
Ya.şar Turgay, Adapazardan: kaddes tarihlerin anlattıkları 
Mehlika Düzel, Hicri Altıner, "Sırat" var. Akıl, zeka, vicdan 
Fikret Amasyalı, Nuri Congo, buyrukları, bizi kurtannağa yet· 
Kamil Yazıcı, Kamil Ba.şkaracı, medi. Bu ateş ve felaket köprü· 
Şerafettin Sarıalan, Hayriye siinden geçeceğiz demek. 
Ilgaz. Zübeyde Ulumeriç. Tcv- Doğrusunu isterseniz, çoğa 
fik Gürler M:ust:tfa :3aykaş Ta. mal olsa da, yeni dertler, gözyaı
lat Bora~cı. Konyadah: Hü - lan, kan ve ölüm pahasına kaza. 
scyin Günesı, Safiye Gündemin, nılsa da bu cehennemi aşmak ge· 
Mustama Yamaner, Ak~hir - rek. Hem kendimiz, hem çocuk. 
den: Lutfi Bostanoğlu, Mahir Janmrz icin. 
Afacan Kütahvadan Meliha 1- Büyük sava,, 1914 de top gü-
nak. uŞaktan:. Sami Özalp, A- rültüleri zekaya, §Uura: 
rapkirden: Edip Erbran Şev. _Sus! 
ket Bali, Salih Akkuyu, ManL Demişti. Dört yıl toprakta de-
sadan: Rüştü Eren, İsmail Er. • d h ' 

Ö k S.. nız e, avada yalnız ölümün fer-
sevim, ~1ustafa nertür ' U- manr okundu. Taçlar parçalandı, 
leyman Mert, Nermin Egemen- h 1 d ·ıd· 
lik Ali &doğan, Na~~re Kurtar, tan l ar evn ı. Olkeler çiğnen. 
Akhisardan: Yaşar Onal. Meh. di, yuvalar bozuldu. Kan selleri 
met Akgül, Kemal Soyer, Ha.. akh. 
san Kaçar, Turgutludan: Ham _ l918 de guya savaş bitti. Fa· 
di Albayrak, Hüsnü Şengöz, Talı kat işte yirmi senedenberi için 
sin Dereli, Mehmet Akgün. !s. için yanan o eski ateş, şimdi bü. 
tiklal Gökçen, Ahmet Karadü - tün alev ve dumaniyle tekrar or-
ğen, Hatice SanlToğlu, talığı kaplayor. 
Maraştan Mehmet Yuttaer, Bugün, devletleri menfaatler 

Rifat Bavaz1t, Zeki Yalçın, NL kadar, anlayışlar da ayırmıştır. 
hat Batuk, Hulı1si Erkan, EL Uzlaşmayı z<>f"laştıran en büyük 
bistandan: Necmettin Köker, engel, işte bu aynl;wrftan doğuyor. 
Muharrem Dibana, Mardinden: ~t>nırlarda karşılaşan ordular 
Nuri Akkurt, Fuat Arığ, Sabri iki dü~man değil, iki ayn terkip 
Aslan. Muğladan: Orhan Sezer, unsurudur. Bunların çarpışma
A vni Türkel, Milastan: Mehmet smdan yeni bir iman, yeni bir ni· 
Ünal, Muştan: Muharrem Er - zam ve başka bir dünya düzeni 
gin, Niğdeden: Tevfik Kılıç, çıkacak. 
Nazmi Ersov. Nevşehirden: Ke. Bugün silaha sanlanlllnn bir 
mal Öğür, "Kemal On.al, Sadi kısmı, şimdilerini, ya~adıkları 
özer, Ordudan: cbusc Öge, Hü- günlerin geçici şanmr kurtar. 
seyin Krtrt. Ha.tice Güveli, Zi - mak için kılıç elde saldınyorlar: 
va Uslu. Cevdet ToPÇU, Hamdi ötekiler, kendilerini fed,. eder~I< 
Güveli, İrfan Bilgin. Şevket doğmu~ ve doğacak çocukları uğ· 
Kandal, Ali Terzi, Hasan Gün - runda ortaya atılmış bulunuyor. 
gör, Parise Gönülden, Samsun- Jar. 
dan: Ziya Günay, Behice Ka • Davanın anaçizgisi işte budur 
rul, Hayati Satgeldi, Kemal A- ve iki tarafm anlayışı bu kadar 
lay, Ruhi Anal, ayn, bu kadar ba~ka, bu kadar 

Bafradan: Fethi Algan, Se- uzfaşmaz Jıaldedi,.r. 
yit Güleç, Rariha Sümerkan, Bir taraf, suyu ·bulanık, hava· 
Edibe Özbaş, Leyla Gezgen. Ha. yı kapalı, yalııın ve dolanı mu
tice Beyhan KıltG, Fahriye Kırk bah sayıyor, öteki aydınlık, doğ
lar. Hayrinnur Köker, Osmani • ruluk, hakka saygı isteyor. Bun .. 
veden: Tevfik Coşkuner, Meh - lar nasıl anlaşa:'bilirler. 
met Koçer, Siirttcn: Fikri Ba . HAKKI SOHA G..EZGJN 
yam. Env& Seven, Sinoptan: --::------------
Meliha Kısa. Hüseyin Akalan, Reşı·f Gençer 
Sivastan: Fatma Yüksel, Be -
sim Yüksel, Hamit Atalay, Ab-
dullah Puğaça, Divrikten Ce - Eti~ank Umum müdür· 
mil Nevzat, Yusuf Ziya, Saa - l ... 
det. Tekirdağdan, Çaludan: ÜgÜne tayin edildi 
Hayri Terzi, Galip Bircan, ZL Ankara, (Hususi) - Etibank 
leden: Rahmi Dönmez, Faruk umum mudürlüğüne maden mü
Demirtolu, Urfadan: Osman hendisi Reşit Gençer altı yüz lira 
Bengisu, Vandan: Cemal A . ücretle asaleten tayin edilmiştir. 
ğar: Yoze;attan: Necdet Onur, 
Kemal Tümer, Bartmdan: E _ Almanyada vergilere 
min Ayan, Ahmet Yalı, Abit zam yapılıyor 
Özbayrak, Mustafa Karakoz. Cenevre, 13 (A.A.)- Deutscho 

Daladye Mecliste iza
hat verdi 

Paris, 13 (A.A.) - Nazırlar 
heyeti bu sabah Elysee'de t,oplan. 
mış ve B. Daladye tarafından dip
lomatik ve askeri vaziyet hakkm
da verilen ma!Umatr dinlemiştir. 

Abluka nazm B. Pernot Lond. 
raya yaptığı seyahatin neticesini 
ve iktisadi harbin sevk ve idaı:;e
sinde yapılacak olan Fransız -
İngiliz elbirliği için alınan ted. 
birleri izah etmiştir. 

Tes1ihat nazın Dautry ve zi· 
raat nazrrr Queille, harp malze
mesi fabrikalariyle ziraat işleri 
için lüzumu olan işçinin temini 
hususunda almmasr icabeden ted. 
birleri izah etmislerdir. 

Polonya Hariciye nazı· 
rının nutku 

Londra, 13 (A.A.) - Londra 
radyosunda bir nutuk söyleyen 
Polonya haricive nazın aleski, 
bilhassa demiştir ki: 

- 25 sene sonra İngiltere 
ile Fransa tekrar aynı mütecavize 
karşt mücadele a-çmrş bulunuyor
lar. Büyük müttefiklerimizin ya· 
pılacak fedakarlık ne kadar bü. 
yiik olursa olsun, harp ne kadar 
devam ederse etsin, mücadelede 
sonuna kadar sebat etmek husun
da verdikleri karardan son dere
cekie mütehassis oldum." 

Bank'm son bülteni Almanyada 
harp iktısadiyaü kanunları hak· 
kında bazr malumatr ihtiva et
mektedir. 

200 Marktan yukarı geliri olan 
Almanlar kazanç vergilerinin 
yüzde 50 si nisbetinde yeni bir 
vergiye tabi tutulacaklardır. 

Bu munzam vergi, biri 10 ilk· 
teıırindc, diğeri 10 ilkkRnun 1939 
da olmak üzere iki defada ödene_ 
cektir. Bununla beraber kazanç 
vergisi ve munzam vergi olarak 
verilecek miktar kazancın yüzde 
65 ini geçmiycccktir. 

Bundan maada pcr~cnde bira 
ve tütün fiatları yüzde 20 nis
bctinde bir munzam vergiye tabi 
tutulacaktır. Şampanya §İşclcri 

fiatlerinin her markı için 5'1 
Fcnig vergi alınacaktır. 

Romanyada gizli rady.-. 
Cerııauti. 13 (A.A.)" - Ha -

vas: Birkac günden beri Cer -
nautideki Alman ajanları ba .. 
elektrik makineleri ile Londr
radyosunun almanca neşriyatm ı 
sistemli bir surette bozuyorlar 
Bu manevra, büvük bir kısmı aL 
manca konuşan ahali arasında bü 
yük bir hosnutsuzluk uyandır -
mrstır. Bu gizli tesi~atm meydana 
çıkarılması için tahkikata baş 
lanmıştır. 
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Kemerburrraiıda Şaban adında- t . (l 
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deta aon nefesinde vasiyetname- ~~ a;~~aS:h;:~~i~r:~n;:~;aı~;~:ı; Ya.zan: Pearl 6uck, ÇevıTen: lbra1';ı Hoyi Attl\w, 
sini yaı:mağa hazırlanan bir ada. öldüren 16 yaşında çoban Mehmet ~ l~l. 

Tito asansör ile yukarıya çıkıp ma benziyordu. Birdenbire ic;in· - 104 - ,Otkova 
d d i d . - . .. t.;:• h de bir hiddet duydu: "Neden bu ile ağabeysi ı 7 yaşında Bahaet- n h 

a 0 a!itna g r ıgt zaman uır a- tinin dütı sabah ikinci ağır ceza , ..................... ---------- c 
fif ıhlamur ısmarladı. Garson ge· ida.m cezalarım böyle sabahın sa- Halbuki bövlc bir şeye taham. Lotus'un kızgınlığından, haş - So""c 

mahkemesinde duruşmalarına • · d h d f 1 k r 11 ı 'J tl11di, Kapıyı üç defa vurdu. Fa- at dördünde yapıyorlardı? Bu sa- başlanıldı. miil edemezdi. metın ~n er ı::cy eı. aza o • l p v A K Crd .. 
kat i~eridert hi~ ses gelmedi. Ti- atte cellat, papas, idam cezasını Okunan tahldkat evrakına ve Fakat e;enç kız cevap verdi: ky~~vi~~ıi.n~~ : Vang Lung Tutiye kchi~~ 
to yatmıcı, uv. umuştu. Garson ka- icraya memur olan adamlar hep 1 1 k 1 d kl - ~nc;ler nazik, müşfik Ol· AB0

1 
... E TARlli-ESi b~dilj'-'c ., sur u arın ya a an ı arı zaman d h t 1 t t k rıtna so··yıe c "' .. - · J pıyı açtı. Masa Uterine ıhlıı.mu. yatıp uyurlarken bunlara rahat. :ı: • mazlar, onlar sa ece oyra · - s e sen a • · l,A~· . 

verdikleri ifadeye göre, her ıki ğer bu işi Lotus'u kUplere bin - "e(tl <\,, 
ru bıraktı ve ~itti. sızlık vermek doğru muyı:Ju ?" kardeş <le aynı ag~ 11 sahibinin ua· tırlar.. _-2 d Memleket ırı ~ 

Tito uyandığı zaman ıhlamu· Sonra kağıt üzer~"e şu satırı J Vang Lung, ııyaltlnrının di. dirmoocn, ve bana kız.uınna arı içinde dışı kboı 
b '"'' ı ~ · yazdı·. nmda sobanlık yapmakta ve ge· binde. genç kızın ince çocuk becerebilirsen. sa na bir a vuç 

run Uz gıuı s,oğumuş 0 duı;unu ederi ele Sabanla bir odada vat· • · • b · · d Aylak U:> 15"1 h '-· 
go··rdU. S"at• baktı. O da dıır- - Jamayiklı· enatı'tUrı·· katı0 lı· · sısınin lıtreşti<'hnı duyunca, u dolusu gümüş nara verırmı.. e.. n11ı ''' 

a ... " > maktaymışlar. Vaka gecesi kü. .., d b' ··k b. a· a aylık 200 4.- • rau . mustu. Marius AmphoHy'nfn idamı ... kıza karşı kalbin c uyu il ı. oO hı ~· 
c,ük "obanlar oyurken, Mazlum · d 1 Ik d (Wel Ve Tuti , daha. ::rüJorek veba. O nylık 475 s:. ~tabe Zili c.aldt. Garson geldi: Fakat kalem daha fazla yüril- :ı: scvgı a gası ça an ı • ,.. Afi ı 
uyanmış ve yavaı:ca Haındinin ı d) t t k , y şını sallnvarnk so··z vc-..3i Vang ı "ıllık 000 ıouu rlir.ı., - Saat kaç? mevordu. Durdu. Kalemi ma~a ü- ., e ve onu u ara y:ı"aş a . " · rn · 1 t> " 

- Sa.hah ııaat dört.. zetlrte koydu. DUşünmeğe ba~la· yatağına sokularak kendisine te. vaş ayağa ltaldıroı. Kendi av. Lun~ kendi avlusuna çekildi ve l'orıl edcn Hıılkon mrıı~ Ollllaç 
_ Anlamadım? dı: caYiiz ettnek istemiştir. ıusuna !?Ötiirdü. Tuti g-cllnceye kadar da dışarı. JJYtla oıuz kı.:rus dil ulur. hııctu 

Birdenbire ne olclug- unu anlıya· \' nrr ı unrr kıza naı·ı olunca va adımını atmadı. Kadın: hirlıllıne • l rınlvcn vcrıert~ del!i!\t 
- Saat sabahın sa.at tlördildUr - Yahu, bu yaz mev:;imlndc mıyan lTamdi bir havli uğractık- b ,,a ş'oı d .. a ttntltıld.tıO-u au"a vak . . - Meseleyi Lolus'a söyle. vrım i s hrser kıırus uımrncıı ı 171; 

efendim. gazetecilik de ne fena şev! Me. u J a n t- " I\ • • 0 ~ 
B Un 11 • il , buı;Jar 1.;:iı mevsim<l. e tatil~edir. tan ve kardeşini de bağırarak ıı- tile bn~ından ,!!e,cn ııjı:('.r sevgi. dim. vr ona uzurı zamandan&- .\bont? ka

1 
:vdını0 bll1dı1re 1 nıad 

- ug angı g n. T u yaıt'=lırdıktan sônra Mazlumvn e. lcrden daha c;ok !laC1tt .. Zir: Ar ridir bir ecneb i malı saat al. '""' •C! ıc ıırat eteı n · ı l' d 
- Perşembe. iyatrocı•lar memlt ket j.-lııde f'e· linden l!üc;lültlc kurtulmııa, dışa- mtıt Goncasını bUtün var!ı&.ivlr mak istediğin i ha tırlatıncaya PRl'ô!llının oosıo veya b•~ Va c 

Ben buraya saat kaçta ael zivorlar. M:\hkem,.ler blle vaz '' ,., d f h l ~ k .. .ı:ı Şt d. vollama ücretini idare ı:erı ı ... at; 
- h • nvıı fırlamı$tır. scvmesilc. cliğ('r ~amdığı kadın. k:ı ar ena a ac ıo.ıt. m ı r lne alır. " eıcı 

dim? tatili vanıvorlar, T::ıhii P-azctelcr Fakat Ma,lum dıı ad·,,sından lora hücum, . savlet ettiği gibi de nnrmnı'Tına bir vüzUk isti. F'ı 
- SaMhleyin saat yedide gel. havadissiz kalıvor, Her e;üıı rıJt:ın koı:mus. b·ı ~ır~dıı Hnl'1dl. l·nrıı- ona f.'!lVl et etmen.iı:ıti. Vör. Her clltıd(' bir ·tane olsun .• , .... ff('nln h .... """'" ıııt ~'1t~' 

diniz. o-azetede nenen b"hsetmeli? Bıı va dıı,.alı olarak d••rıuı l•"lt" vı Hnvır. onu örııelcmeclen. hır. diye de bir Gİft. olsun, diyor. zlıul(' '' A KlT'a nhe'mt'i '$'- llıntız 
- Hangi gü.n? bir meqelc. Ôn•·n ic;irı vazete di- kaprtıııı, biltÜ'l kı•v· etiyle Ma,.Ju- pulamadan kucnklnrh. dertç kı. Baska şôvlcri ek sonra alacak. .\ıll'CCI rJPTri":"tirnıe ücret ~c~lttı 
- Çarşamba günü. rtktörü bir CPni,,:n i rla.,.,ı Tr'e<'fl• mlın br. ... ın-:ı indirmiş. ca11sız ye- zın tapta1.e jil'Ntc;lilf'lni. hantal. mış. Sonra bir rle Armut Gon. 2;; kunıc;tur. ~tbı mu 
- Peki, bugün ne gtlndtir? lesini iki sütunhık rıı"'· .. le h~lin. re eerml tir. pöraUmlis etinde hisactmckter casmm ''"" _,, h·•ska bir esir is. · 1 
- Perşembe. de vazmamı İ"tivor. FakBt İn!;.,f Fakat evvel~e yıtl·ıwı bö••lcr.e hflz duydu. GUndlizlcri. 6nu scy. tivor. Armut Goncası drı bir tı. ~ ' t'C Jtı<.!Tl.Elll ı~Jıtk 
- Saat kac? ile düsününce hnnu hos ı:rörmek anlat'n kUrHk kl'tillnr . ~Unkü r ctmck. uc:u!inn ceketine par • daha '{Özüne P"Öriinmcsin .. Sen rıcnreı llftnlarının tııı nııfil cı:ıtıi' 
- Sabah s~at dört. lazım .gelecek. Zira İtnlv<lda ~a. •m•hakemelerimle tarrıeırrıiyle in. maklnrilc dokunmnktnn ve gc. de bu yakınlarda yanma gltme - lırı ~onılon ılı baren ll~n "5 l~·a. h: 
- Demekki ben uyumu~um. zcte iıılcri daha fenııdır, İtal.,ada ldlra ı·rltenctiter. Pıırrı li: celcri de genç kızın llinlendirl. v<'ceksin. Zira scrı l ~örünce dr rını111 rn. ıc 1t1\ rnııırt1ı 1 Unıic 
- Evet, dUn saa• sekitdcn bu- aazetecfler icin mev711 kıtlıiiı haş- _ Ben vttrnıad ım. rnsıl vurı•l- ci vUcucJü. keneli vücudiirtün ya. sıkılıyor. buı1nlıyormuş .. dedi.. ru~: olllnlunNi ~nvrnrla 1 l : tııu 

gün saat dörde k~ar. l~vınca nelerden balı.,etm~ .. ler: tltt;;unu ela b'ılmem.'' decl'ı . Ba· nında olduüunu, etine dciTdiöfoi Van(T Lt•ng · ·u istekleri car ,.e ıı cıinriıılP 2: blri nrı« l~otı 
H 1 k .., t- " _,, • hn<l ı k vnnı k!'~mf'rP 5 lirli , tı 

- eps aç !ıaat uyumuş o- Karıncaların zekası. M11neütide haett;ıı de: bilmekten hoşlandı, 1T1ellintır ve eörıiilf'l'm ka bul ettı ve: Rü \·ıık ccık ıir,·nmlı ı; "'t~r l: 
luyorum? veba. Şi!T'al' Amerika ela inci hır- _ Ma'*lllrtıun n"stl öMUrtildU- knldı. Ytıslılıkta gelen iltihaplı, c - Ne i11tcırse stitın al ; oarny? rrnklı ilfın vercnlrrf> 0 yrı ~ . · 

- Yirmi saat. sızhjb, vitli cocuk di;•i;rme v2. ğünden haberim yoh,. ... Ben suç- nisbctte kohıycıa •.atınin cdilcr kısırrıar.tnıvııca<'?ım, dedi ve Lô- ı ııttı rm1> lrr vrıoııır Rr.~ml 1 tı~ 1 t 

- Bu ne kadar çok ııyku ?.. kalıırr, vörül•Ylemi' ~--kilde bU· surum." cevabını verc,i . bu aşkına şaştı, durdu. tusu yakında . istedikleri yerine rın -;:ınlim .; :ı tırı 30 kurıı J, 

- Bu bir şey degil. Bundlln vlik balık avları... naha bunlar Reis. biltiin tt:• .. ra rağmen hk Genç kız ise. dur.,.un. muhtc· getirilerek hiddeti geçinceye l'knr; \fn'ıl• f'rtP ounı lllallrj 
daha (ök uyuyatHar vardır. Aca· ıribi incir cekirr\ea; dnMıır:"'lavan bl,.. rıetice alamadı. ris olmıyan bir varlıktı. VanP kadtır ~örmiyeccği h;in de se. liüçiik lli\nlnr t~re 
ha tepsiyi alıo ~ötürebllir miyim? bir takım mestl'!leTi rnlih•.,, g'R""• Mııhl'eme•ıe f'Ctirilen katil alc. Lung'a bir baba gıbi sarıldı vindi. ~ tlin 
Görüyorum ki ıhlamur size iyi te mAkııl•leti ı:ıekJln .. korlar. Ah· ti lııılta,.,ın üzerin ~le nıhtıla"mrc: Van.~ Lung ic:in de '!'Cnç kız a. Şirndi ortada ü ç oğ"Iu kalıyor. dl· ~·:1 ~i~"ıı.a d~~ı 1~~r~:;ıu7~~ • ;~o 
tesir etmis... mıltlar 1 Budıılalar ! .. " k~n lek•-l-·ri vı>nlı . M~hkerıie. bal. deta yarı evlaJtan daha fazla du. Vang Ltın"' yaptıklarından d ı• fıı •n ıOO kuru tur fç t "Iİit. 

- Nid~? Bu sırana duvar::h•';i ll!lma saat tanın , ilstilrdd;i bu ıcı:cl ~rin in· bir şevdi. Onun sunkl kadınlık. dolavı onlıı. rdan utıı.nıvordu. ıliin \"Hen ıe rın hır d ı> fn~ı .q,n:ı 1~ 
__. Mademki uylldun1.1ı:. J?ÖZilnc iliııti: Dördü cevrek rce. san kanı oiıın olm?.'1 ı t.rnı., te~hi- la alakası yok ~ibivdi. ~~Pr~di kendisine tekrar ve tek. vııılır. Vlirı ~ıııırı ıır.tr.n ti~~ Uıı eı~ 
- Ne söylilyoraun? Iblamur. çlvordu. Sonra ki~ıt üzttlne vaz· ti icin tıbbiaolive "'Önrlerilme!!İne \·ang Lun~ vaptıı?t l:u İ!'li pek 1111.lo ~aıırları hl'~ kuru ıı "nı ı~ı 

dan bir damla bile ağzıma koy· dı~ı baehğı tekrar okı•du. Fakat karar vererek ·muhakemeyi ba•· öyle çabucak meydana c;ıkar . - İ{cnrli rvim:n sahibi değil ııa11 eılıl ı r. ~. h 
madun. Al. ,,.ötür. bir türlü kafa~ı lcinıle fikirler 11 madı. Zira Van~ Lung hiç kim. mivim, kendi nnrnmla sntın al. \' ak ı l hrm cıo>orıııl ıın cıo IJ,. r 

"' ka bir crüne bırnktı. • i .. d .. " • . . 1 il l\t'n dı ı<ltıre \'crı n de. hcff. ~ el Tito sltndi kendi kendine dü- canlanmav<>rdu. Harel<et~i~. hl•· seve bir cu..Y sövlcmcd . Hem ue rgım oz ee• rırr ı aı anamaz ' 
J 'l" ? d' ·• 1 1· knre eaddı·~ l ri clc \'akıl 1 lıtı 

•ünUyordu • Sabah taat do'·rt 1 sı·z, dtıvau•uz bı·r bil~. nu··""u"nrı- öz evinin efendisi ola ola. bu mıvım ı ·• ıye s ov ene ı . "il dn K"'ı •ı J' IJl>I ~' 
Ben bu saatte. direktörün mele. yor, düşünüyor. kaıı.ıt i.lzerine ::. sırrını etrafa açma va ne mec. r a u ut1P"\'Or u. aynı za - lliın llııto~u elh h· ı ll\11 !ll1ı . 
" ' "' " " 't (lllRiıtl!lJlllillllill lll111ltliMli111uı11llllMlllllHilllli11llliil1111dlllliftll~ t:\ k t d u 1 n r. n • • • ' t(l(!, 

~ A!'!l\m e · b ' t• d n1• ' ? manda h" ~1( a1n t' I 0 11\I '"Rdece bı' r ıl tRflrnıı ıı lr/ r/n rııı '/ • () tubuna göre. Affi!:iO caddesinde kovacak bir kelime bile hatırına ~ 1 D u \W" a v ,= urıvc ı var ı ı;ıa xı . .. ., c !' PT il '• lt 
r,, k t A Al 1 ']1• f t'· d bilvilk b,ııba tn\p lf'•ı• p,.ln'l nrurlar .__ _________ _. ~( aı 

bulunmalı idim, Marius Amphos. gelmiyor1:lu. Sanki kafası kanalı r a a ffidh.: ev ı 1\. a Hl en .. - ~ t<; 
sv'nln nasıl Matn edildiuinl aör· bir kutu i<:inde hap,olmııs luıL jJ lİ ft~n t9 "-•o 0 !!!! lr 'i Tuti, hfıdiaeyi ilk gören ~Tuti.; k<!n. lt~tıdiıı: i1i,,P,ah a htiltı hnrn • ------~------..-4-nıı11~1 

" ... ~ "' ~v CQı i'?" • •• ı · 1~ T t' k ı'M11 ·~H~i ·n~ ~Alim. nm bıt ... , meli itı·m. J<"akat gazeteye bu i- mıştı. Fakıtt o, bu kutunun kıı.nn· ~ 1 nın strız erı o u. u J, gene ızı ~ . . • '8iJyı 
dam ce,.ası hakkında yazı yaT..- ;;rnı a.-malt caresini tecrübe ile 111ıııııııııı1ıııw ı 111 ııı.ııı111ıı111111ıM1111ıHı111..,.,....11ııııı111ııııurııı. saôahl arı, şa ak· vııkti, \1ang erkek ~ibi.,, .~P.'Rrak v~rıvarıva L un "' da O"?"lunun, ı~ıttıı~ aıı.ın 

" <; '1 T " 1 l d d C'Urıır ('1".,,ı~,\ \'tJ, atı.M tsdtı\in Ü. ., ~ fi il. mak icin hakikaten ora.ya gitmek bulmu9tu: Bu c~re munm:ı üze- ı...ung un av usun an ışarıva doğru olup olmndıgırıı o a. \'e 
icap eder mi? Evet. kabul ediyo. rinde dııran crüzel kok::. in kutusu Alemdar sı·neması siiztilürken gürdü. onu kakala. z.crlnc ocnıllıı .. •tıtn avlu~una g el. için kıtı aradığını, ,rı_.ı l~ı "' 

l·d·ı... " dı. Güldü. Pörsümliş, yaşlan.mı~ meeini beklC'dİ. ~ 1 d t k o<· ;ı, " rum. Gazeteye bir makale yaza- h. Oıfolları tekC' r teker rlelditrr gını an a ı . ve ya n ,.; lldj, 
Yım. Ama oraya gitmek nı0rin'. .. Bir rekim kokaln alac:tk olttr- şa ın gözleri parıldadı. t ~izlenmiş o. lan Armut v 'iborJ· .. .. A k v d y d·.:ı· d k d" d" lk nelPn c1n C'lrtntinn c,Plu oldu Fakat Ertneni gllnli Kata1an ne sa muhakkak kafası acılacaktr. g a e a - a.. t:'Ul.. eme on un ,. nn eeskndı. ve ona: :ı.ııat ' 

dolaştın yine fötiyıır efendiye Fakat bu o<!lu l!'clince tonral<. _ Yavrum, bana bir ( ı 
0 

ı 
iıdls bir kadın idil Ve Kata1an Elini lwtııya uzattı. bcya': ko• ' Uçurum kancayı'ta,•tın ha'... hn. hasQttan. ,.,. bu vıl ınnh-= ıı ,, b 

1 b. · · 7 K 1 k' k · l b. k' 1 k rı. luma dn bir r ay aetir ··· rı .... 
111

: 
ne tat ı ır ısım ata an <ıan ı aın toz• ı an ır çe ım a ara Odasında bulunan Vang Lun2 lü ürtc bir<' inriircrck olan vrı7 Ve genç kı~ otl;d~n cı la~' 
uraklardan J?elen bir ~an sesini burnuna doldurdu. Artık şimdi Ttıtı·nı·n bu 80··..,ıerı'nı· duyunca. kuraklıumdıın bahse tti. Uıkln ' k • k b · b'r b k, 
h 1 B . k' • u b ı b·1· 1· "l:ıııu TIY.\'J'RUS\J ~ "' zı . ınce m;u cnzı . 1 htu atır atıyor. ır çan ı enstıt ris yazma~a ~ş ıy;ı ı ırc ı... " acele ile elbiı1csini vilcudUnr Van,., r .. 11 ... })ı•,..ll·ıJf>t~n vııamur'- 1 • fJll \( ı 
katili Marlus AmJ)hosıy'nin son Bir sayfa ya7J:1ı, iki savfn yaz· llıı li lC$lrıı :rn.:rn ıhı doladı, dışarıya geldi ynrı gu. lı\rı. veva k•t1 1a 1 fa:sın dlirılin. ~ia~:~~ ~~~~~i~ Y~ı~t~.çUI< ~~a11~ı saatJhi çAlıyor. Bir de farzede- dı. üç sayfa yazdı. Şimdi artık l\•ııclın~ı Drnııı kı~ıııı : rurla ve c.;acıkın aamkın "u"llim. diiö-ü voktıı , Zirn o vılın moh cı 1 1 1 d d 19 l 
1. k. • T 1 • · k 'bi ' l'(l.'tı~.<ı - J('t.\.E'I' " " ., " .. ava ktar i e etrafın n o "'u' ım ı oraya gıttim. Bu karan· itonun ka emı hır ma in·c ~ı ' ·' sedi. l\ .. ırılflanarak: 1ii kendisir.t'! az dıı narrı O'Pti.... j ı '<I 

1 k · · d b ı ~ ı or anca oğlan dn. ı.ynı ~a ı ıtec~ ıcın e ne göreceğim? i§leyordu. Zihnine ir berrakh.c, _Ona daha ivisi bir deli kan_ iôi, bir Fene evveldP,, istif edi ll''n kadar lnal"'.mlimt~ git 1 .. ı-t' Bunuhla berab~ yine gazeteye bir aydınlık gelmişti. Hiç düşün· l\oııırıli Kı~ıııı: Jı ile d·tı'şu··p kal.kmo"ını so"vle . len nıırP 1 1t r'ı chırııvordu. •et 
b . · · ı K ı Krng ı K ı? ...., " nr'·r ı;ından bal:alı:nldr. ~ ır şev yazınak. bir vazı yetı~tir. meden sayfaları doldurup Ridı· dlm, fakat dinlemedi. Ben yafJlr Avuqliırmı P"limllş mırnlrr'r Fr t~ nt. topralfın i'Öylc a ~ı 
mek 13.zım. Ma:1emki saat altıda yoı'du. Hayalinde nihayetsiz bir - -o---=---- - crkkelerden hoşlanırım cevabı • tıklım tıklım dolcltıt'mm; tu. }~u. 1 öld u ınmdan. ve ~n 50ııo ,:•u 
bu yazının tertip makinesine ve· vüı'at, bir faaliyet vardı. O za- I•~ ~ 11.ılk Oprı•rli nı verdi .. dcdı·. b b ı i k ı " ı " t , 1 1 k !l 1 u at nıııar arrnc a co ıı nen. i ve va bu klrncınuı c:ıl<P~ ~ ı~ • 
rılmesine ihtiyaç var. Mademki mana kadar s:ördil~ü. okuduğu ·~ ııı 11 ıı:ııı.ı · 1 

· ' O zaman Tuti: rrı vardı. Dışarıda i'?rlar'tnı i- , · tt' - · d • · 1 -~ P ı . . , c. 
1 ,.,. rz 1 ı · ı J .~ ıcan e ı"ın en ... ır u ...! ll0,. 

saat sekizde gazetenin kind tabı bütün idam sahneleri hep götU. • .ır 1 ı· rr - Bunu hanıtnn vctiştirmck . kinci oı'!hırıın tonll\~ı;;ı bir rr-ı afvon rc-ktleindt\n. 111' ~ k'4 
çrkacak." niln ön-tinde canlanıyordu. Bu ~ ~ 1'11=1111

: anlııtmıık hoş kaçacak! .. eledi ve parnlnrı vliksek fnitlerl~ if7ll. t"' <ıhsııllr.ri toplamak iS' llı ıar 
Tito böylece kendi kendine 9ahnelerin tuhaf ve feci olan bü. ~.mtııwJ ' 11 ~11 r !-.L ' m 'HI g-özl~ri hain hain pa,.ladı. yordu. •!l irin dehlenme ı vil.dı' r e 

söylenerek yataktan aşağıya in- tüh tefcrrUatıtıı lnrmakarmk o• -o-- Vnng Lung ııg-ır ag~ır covaı· Vano:r Lııng nr hk bn.,ıın hn. &u'"dan bnşk" hlro bı·r şc) 
d . B 0 k .. il \C, ı ·ı· ı•tZ .\ '] .. " u ... ı. ır oltuk üzerine düştü. O· ları!k ~örU}'ordu. Yağmurlu ve ., ' verdi: vaya kaldırıp gökl<'rin ne hRI mr-di. 
nilndekl ma~a üzerin-c abandr. si 1i bir hava iclndt J{lvotin nıa • v 1:~: 1 ~.',!1~ 11\~~i'·' - Bu iş nasıl oldu. ben de de oldııi{lına bakınaktun vaz'"{C'" Vttn~ Lunı;. ottnnca oP 
kaldı. VUcudunda hareket için en kinesinin parlayan bı~a:ı. her ta• bilmiyorum. Avlularının başluı miş bulıınuvordu . :)rt RtH'll cvw co~l' ıt!nrmın naFııl oıd1 ~l~ı 
küçük bir takat hiseııtmiyo11:lu. rafını ölUm havaıı saran hapii!hA· 1li ll ! rlıırflc·c;riıı bir kııı'lın dnha goetirmek niye . lan bıı minval Ü7.l'rİM lmmı o:tıı sordu. Oı?hı dıı yiiz ~lJl .A 1~ .. tı Masanın üstünde beyaz kağıt ta. ne, idam yerini kutatan jandıır. l'nz tı rıc~i . ıl,<1 ı'lnıı tinde derrilim. Fakat 

0

tPnrli kl"ll l\onusıırken el<'. ~ir.lid('n ,.,iıliv'" eliriilfo tutlduklnrını. fıW ~e a 
bakaları kendiıinin kalem oynat· malar. muhafızlar. .. C (' kli <lııı > llidl'ıl l' dine oldu işte. Tuti. öyle ise ha. \'C hclli etmeden "'Öt.l cı rirıin u vaların ısınmaııı ılo ha11t~J1 ~rir.ı i 
masrnı bekliyordu. Bu hali ile a- r naha 1ııır) ı. \iP AlL\:\l\' OH nıma söylemeliyim .. deyince de, cuyla odnlnr1 araştırdı. Van.. nın hafiflediğini blldirv 0~ t 

~· ~~~---~,~~•~~~~~-~~•~ l~cıb~ao~l~vl~. ~E 
Herkese ve her keseye göre lo· 

kanta vardı .. Fakat bu en fakir 
lokantalarda bile lüks barlar ~ibi 
bir orkestra bulunmakta idi. Bu
ralarda kırmmlr, sarılı üniforma· 
lan içinde aynı zevk, aynı ihtiras 
ile kemanları üzerine eğilip gaş
yedici havalar çalan aynı çinge· 
ne çalgıcılar vardı. 

F'akat Pol ite arkadaşları he. 
men ekseriya, hem yüzme havu· 
zu. hem de dansing vazifesini 
görmekte olan Lidoda yemek yi-
7orlaııdı. 

tki cinsin en güzel gençleri bu· 
radıı mavi sulara dalıvorlar. bir 
müdrJet sonra ilzerlerinden sular 
akarak havu::ı:ctan c;ıkıyor. bİribir· 
ledne urılıp dıın~ediyötllir. Son
ra Yücutlarını tekru mavi sulara 
veri vorlardı. 

Lö Mestriye bu ateşli ve "aca. 
ha ne elerler?" sualine ehemmi· 
yet vermlyen bu ırka havran ol
mustu, esasen bu hareketli insan· 
lamı aşkl8tında ela göze batan, 
ho~ gClrünmiyen hiç bir husus 
yoktu. 

Günler hep birlbirirte benziye· 
rek J?eçlyordu: Gezintiler, banyo. 
tar ve dan9 ba~lıca me~galeelrinl 
teskil ediyordu. 

Mtıtmırel l.eje cok ne~eli hlr 
r:rup ile arkadaş olmus idi.. At. 
tık Vaterpolo, Pong • Ping parti, 1 
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lerirıı:len eksik olmayor, araların· 
da serbest bir Fransız kadını bu· 
lunm3siyle neşe duyan bir takım 
gençler ortasında acık hareket. 
lerl ve kahkahalariyle temayliz 
edlvor. etrafındakileri tahrik 
ediyordu. Pol ile dan9etmek im. 
kinınıı tnalik olamayan ~ene; ak• 
tris hir tango veya fokstrotu ih· 
mal etmiyor, gene Rumen arka· 
da~farının kollarına atrlıvordu. 

Bu halleriyle sanki genç kadı
nın Pole Bükreş havatını zehir 
etmeğc ve esasen hic bir zevk 
<luymadı~ı bu hayattan onu avır
ma~a çalıştığı zannolunlıyorelu. 

Bir akc:am, - o gUn Danyel. 
Demutrden yeni bir rtıektuo al
mıştı - Danvel Leje. Lö MeJ' · 
riyevl dansa davet etti.. 

- Bir vals yapmaz mısm1z, 
Tan? 

Ve masalarından çok uzakta 
birlikte dönerlerken: 

- Buradaki b•ı havat cok f'U· 1 
zel doğrııs•ı .. dedi.. P?.1,at ben 
Kan"dı bulunmağr tercih eder- ı 

dim .. Artık siz de bu hayattan ı 
bıkmadınız mı? .. 
~ Biliyorsunuz, ni5in burada 1 

bulunuyoruz değil mi? .. 
- Evet. biliyorum. Ama, ba· 

kın iki hııftııdanberi bekliyorsu
nuz, daha gelen yok .• Pol itiraf 
etmeğe cesaret edemiyor. fakat 
~rtık ceııareti kalmamıştır .. $im. 
di gitmek icin kerldisine yapıla• 
cak bir teklif bekliyor. Ona bv· 
nı•, IÜzumundan bt1hscdin ... 

Bu kere Tan Lö Mtstrive cc· 
vap vermerli.. KimlJlllr Danvel 
Leie belki de do~rtı söylüyordu. 
Fııkat Karmen Sylvadıı. mektup 
altlrktan sonra artık DomnikaVı 
görmeden ırt ""1lck<:tten ayrılrra· 
mağa kat'i ıurctte karat vermiş. 
ti... 

* 4!· * 
Bir av kadar bir z;ımaıı ızec. 

m!şti.. Lö Mc~trive bu meçhul 
rt'•ıhabirin kendisini hiç ~Unhesiz 
"P'lorika" nın gi~li huh·ndı•ı-;u şc
h1rlıırt1cn <;ok ıız Y.tıırrla clrıl•"•ı 1 
rıı. tlolaşt•ra n1f.avet li...,'tsl:.l'~e I 
c.lü,5iirme:;c gayre~ etmekte olJu· 

ğuna artık karar vermişti. 
Bu Demetr denilen adam mu 

hakkak ki cok hilckflr bir ihtiyar_ 
clı. Onu atlatmak biraz mÜşkUI 
olacaktı. Bunun üzerine Lö Mes. 
triye MCSsyö Tavereııkoya müra
caat ederek 1$e kafi bir cephe 
vermeleri lazımJteldiğini anlat· 
mağa veya diğer tarafı tatmin 
etmek vtva işi adliye kl!nalrna 
sevketn-ır.k icap ettiğini son ola· 
rak h!ldirmel(e karar verdi. 

Fakat rrık kısa bir müddet son· 
ra vaaıdedilmiş ôlan, fakat artık 
al:nnğı hatırından tamamen çı. 
karmıs oldu~u mektup ile karşı. 
laştı. 7.arf ın il.zerinde adres kur· 
~un kalem ile vazıltnış idt. llattG 
mcl<t11 bttn içi de. ancak kenar ma· 
hallelPr;n pazarlarında bulunan 
r.ok ~di bir ka~ıt üzerine vlnt
kurs"t1 k~lcm ile yaıılrnış idi. Fa· 
kat Jıh:ım olan ne H~ıt, ne ôe 
mUrekkeo itli. Bu mektubun mUh. 
tcvac;' biitün heyecanlardan üs. 
tlin bir k11ımeti hal:>:.di .. Bilhasııa 
c:evcfJ blr knlbe bu kUcUk satırlar 
ne emsalsiz bir cevap oluyordu .. 

Dostum Jan : 
Size bu mektubu vazmazrl n'l 

evvel uzun mfüldet tercddUt et· 
tittı. Bilseniz kenr\imcı.:ı ne k:i
tlar utanıvorum. Fakat beni ta
kipte göstermekt · ol::luğunuz ıs. 
rar, hic hir nıenf:>at ile tahrik e. 1 
dilrntdi~ln!z halde beni elde et· 
mek için sarfet.,,ekt" olduğunuz l 
<Ya\•ret, bu fccl~lcllrlığınıı o kıı· 
dar hosııma p-f<llvor i<i.. Ci.inkü 
anlıvorum, slzl bu taldb~ batil!I· 
van kuvveti .,llh,ortım. btltUtı btın 
lar sizin hak;katerı beni sevdi. 
ğinizi teyit ediyor .. 

Ve bana gelnlce. ben de git
tikçe sizi dah:ı çok dUstlnüyorum, 
her geçen gtin sizi kalbime daha 
kuvvetle yerlcstiriyor.. Bilmem 
bent görmek ister misiniz? Bu 
takdirde buluşfnamız btiyük bir 
ı;ır halinde oltnalıdır. Beni mu· 
hafa:ı:ava memur olan adam - ki 
size iki mektubu vazan da o
dur - benim ivili~ime hizmet 
etmek istiyor. fakat ne vaP5tn bu 
işin İdaresi onch. degil. ba~ka şef
ler eJinıdedir. Benim mütevali ri. 
calarım karsısında si:dn 1e bulus
mamı nihavet kabul etti.. Fakat 
bunun ir:in hıwatırH tehlikeye ko· 
vuvor. demrktir. Demin de söv
lerHl!:im ı:ribi bu is hUvük bir sır 
h:ıl:,.,,ıe "f're•ran ctn-1eli ve hilhas
sa ailemiz e!radınd?" hir biri bu 

(Daha var) 

rııdıın buradan konuştl> ~lt t 
ortanca ôğlan r_:ördUkJcrı 'ttııa 
buldu. Babasın6an idtl taıe 
((ıklt , gitti. Vnng ı .. unf! .\lttı. 
• ııncii oğlandnn kurtu tta?l 
duG\.. .. dah rı l'll~ 

unun a yarısı le 
ermeden bUvUk oğlan. ~ l h 
rnı°'i'ivle ma~rur, uzun "' • 
vaktQtkh endamı ile o(!&~ l:.c; 
1i. Vang I..unır oğlurıu11 !I 
rurundarı ürktU. ve ilk Ödl to~ 
m11t <101111 anıı ca~ırnıl·_.U ~i . 
Jedi vo nnrsrilesirti to1wıv:. ~ 
,.,, devam etti. O znmıı11 atn 
oğlan. gurur ve vnkarıııJll it!' 1 

ği bir ciddiy~tle, bneton ~ V~. 
Jrlbi dimdik bir iskemle)~ ti~~ı 
du, ve usulü daircaind~ •hb~ 
nın hatırını, sıhhntlflı 1 l 

Vang Lung ~arçnbuk ,,·e 1 

netle cevap wrerek. Jyi ~ ~ ~ 
nu söyledi. Oğluna bil l~ti 
cl~ •. korkusu g~ti. Zi~~ti! eQ, 
buliln çmlaklıgı ile go ~ il!, 1 
oldu. Delikanlı iri yapıl~~ \. 
kek olmakla beraber. 1' re "lltt 
rısından ~ekinmekte, 'dı !'ııt~

1 

şeyden faz.ln asil olnrllk , ~~~ı 
mış ~öriinmcktcn korkıı1i ~ ~ 
di, Vfl~ Lung'un rnrk e..: ~tı 
madığı halde bcnliğinD9~ ~ ~ 
kuvvctile yaşıyan toP!° ~ l;~<ı. 

1 

bfö~lüğü tekrar <lcprestJ· ~ ~et"i 
kirl<-n nlduğu 1!ibi viıı0,e 
yük oğluna chcmiyet ' 

(Dcıhtl 



n-Sovyet görüşme_ıAıman hari~iyesini~.tikrince 
tinin ilk safhası bitti ,Ne kadar gemşleyeceuı meçhul 
. ca., tarafı 1 incide) dan daha bilytlk bir infial tev-1 olan harp, bitaraflarm dela-

..__..,...,~,;;;~;::;:. ı~=;;:;g::::· letile durdurulabilir 
~'Jeti murabusaıı bu· Oslo, 13 (A.A.) - P'llllandl. 

de c~ ricaliyle yeni müza- ya Başvekili B. Cajander. Nor. 
liıı1ri ulunma.mııur. Heye. vcç mileltine hitaben radyo Ue 
· 
1 

den blimat beklediği söylemiş oldufu bh· nutukta 
>'0r. Finlandiyanm ,imdiki vuiye • 
~I>tYA BAŞVEKİLi- tinden fevkttllde emtn olduğu. 

tb ?it~ NUTK u nu söylemiştir. 
:ını, 13 (A.A.) _Fin· NOR~ı:&~RPll>O 

t1.cı a.ıvetıu D. CaJaodcr. Stokholm. 13 (A.A.) - AJ.. 
....,~b!osunda verdik! kı. a ton Bladct garetesinin salibi· 

litı de, Finlandiya de,·· yettar bir memba.dan öğrendi • 
llla~ln umumi harp neti. ğine göre tngtltere Norvec:e. bu 
ucı 1'ını, c-UnkU Fin lan- mr.mlekct tarsfll1daD baroten ev 

........ ,.ııtıar:oın asırlardan· vel sipariş edl!nıl4 olan 12 tor. 
btr lblt ve memlekete :ra- p\doyu yakmda tes•im edecek • 
lbıdı~nsur lllve edllmlo; tir. , 

d 61Dı blldirmlı;ıtlr. Bem. 13 (A.A.) - Tallinn -
'°latO\"lettn Finlandiyayı den bfldfrttlyor: 
t eı: lllecbnr etmek sıı. Yeni Esio,,va k.ıbinesi, 13u 
• Jl'ı e edebileceği menfa- suretle ter<"kkUI etmiştir: 
t.hr~~andiya bUtUnlUğiı· B:ışvekil: B. Umoth, Harici. 
•h tnden husule gele· ve Naztrt: Pr. J>hilln. ~ilıt ı.rn. 
ktıurıara tekabtıl ede. dafaa Nazırı· Gn. Reelt. Dah~. 
ın lr. IlUtUn FlnlandlyR liye Nazırı: B. Juerina. Maarif 

bat Uttebittlr. :Finlandiya. N:tm'I: Pr. KBS!'~rmann. 
....... -.dl klınseyl tehdlt etme- BlZ SERGÜZF$I'E ATILMAK 

lld~· aldığı tedbirler rul· fSTEYfYORUZ 
a b eınuiyetl t~lndlr. Fin· Helsinki, 13 (A.A.) - Harici 

Almanya, Sovyeflerin taahhüt
lerine tamamen sadık 

~alacaklarından emin bulunuyor 
Amıterdam. 18 (A.A.) )-ı ya bildirdiklcrl takdirde "Ne 

Hollanda gaz&tclcrl ,.e bilhaa· kadar geoişliyeceğl oıethul,. 
sa "All'em~n Handelsblad,, olan bir harbin önüne geçmek 
HIUerln Çemberlayn tarafın. kabil olacaktır. 
dan &ôyleueu nutkun metnini 3 - Almanya, Sovyetler Bir. 
tetkik ettiğini bildirmektedir- lifinin kendisine karşı glrlıtı
ler. tı teahbUtlere tamamlyle sa-

Blraı sonra bn.riciye nezare- dık kalacaAındao emindir. 
ti namına ıöı söylemele selA· 4 - Almanya, halihazırda 
hiyettar bir zat, ecnebi gazete bUe harbi latemlyor. Bu itibar· 
ellerine Alman noktal nazan- l& Fransa ve Jnglltereye lllnı • 
nı fU suretle izah etmiştir: harp etmtyecektır. Yalnız ken-

1 - Londra ile Berlln ara d181nl bUyUk bir enerji Ue mu
ıın4a noktat nazar teatisi dev dafaa edecektir ki, bu ·haJ, ken 
ri &eçmiştlr. dlsfnl "tedafüi taarruz .. da bu-

3 - Bitaraf devletler, Ame. h11ımata 88Ykedebillr • 
rlkanın idaresinde harekete 5 - Almanya. bitaraf dev. 
geçerek ıulh lehinde olduld•· leUertn muhtemel bir teşeb
rını \'e Londra ile Parlse uzun bttıte bulunmalarını blr mUd· 
mUddet muzaheret edeml7e- det .daha bekllyecektlr. 
ceklcrinl Juglltere ve Franaa-

ntııldarış lçindo ynşıyabile. ye nazın Erkko. evvelce Ame
nıu fndectır. lyi komşu- rikava hitabAn radvoda söyli, -
l)o~sebetıerlnl bozmak yeceii nutlcu f9kandh'ıavya 

. h:~r~n\a:l::~!~tll~~: :ı:ıl:.k~~:em~~~"8!5~~ Çemberlaynı'n nutku l!l takyidatJ.. dolayıslle bu nut. 
l.StNKt TAHLİYE kun naklf"ditemiYeceibıl son 

lt l!:DtLDt dakikada bildirmeleri üzerine 1 k 1 d '? 
.... ~ıradan alınan bir ha. nutuk. Amerllraya verilememll- nas 1 o rş 1 an 1 • 
•u;;ı lıelslnkt'nln tahıtre- tir. 
Oo hitam bnlmaktadl1'. Erkko. nutukta. büha- IÖY· 

1 
klşt bu şehri torket- le demiştir: (Baf tara/ı 1 "'°'"' 

~~· f2ehfrde bltblr çocuk - Finlandiya gibi bazı mem- Hltlerln sat kolu olan Dtet-
iUıi ve Çemberlaynin Almanya· 
71 tahkir cttifini yazmalctadırlar. 

tnaillz matbuatı i1e Bq•ekili 
hararetle alJaılamaktadır. 

lltJ Mır. Şehirde heyecan· leketler, ermıiyetlerlnl, tama - rtch ecnebi guetecllerlnda 
illi er görUlmektedJr. miyetlerinl, istiklAllerlni ve bf. murekkep ufak blr grupla ko-
r. h ket dahilindeki bllUln taraflıklarım muhafaza etmek nuıuyor ve sözlerine törle do· 
ı, der tUrlU nakil vasıta. bere ihtiyat Uıdbirleri almak vam ediyor: 

Daily EkapreH diyor ki: 

olu.d 
1 

mecburiyetinde kalmJl}ardJr, Bu 1 ~lltı ur. stHyonlarda tedbirler. en bilyilk anumusun Bence, nstıtere Çember. 
\~:ıertntn izdihamı gö- bizi ae~ere stlrilldeyeoek Jarıı atzından Hltlere kartı ba 

ir. Trenler, tamaml· her türlü taahtıütt& uK m. derece tafrefurutlukl& koııut-

"B. Çemberlayn, B. Hitlerc, 
IODUl1& kadar mücadelede bulun
ma h111111uadalri anıJmu Jrara.. 
nmm bildirmiıtir. Yol, uzun o. 
ı.cütır. Akıbetimiz. tehlikelidir: ıı." .. " _.' .... ·~=~~Y~a~e:.~deltmılpe11kn· Junma.ktan ibaret olduğunu ga.. ma7a cUret ettlae, Blrleılk A· 

.~ termekt.edir.,, merlka devletinin yardımına 
l!Qlll rmekte, mlllt martı tsKANDlNAV DEVL1!11'LERL gttvendfğt l~lndlr. 

Fakat nereye dofru gitmekte ol· 
duiumam biliyoruz ... 

!'rı etmekte veyahut ilL l:JtN Blpacnaloyh, mualllkta bu· 
tıı 91aettedfr. 

Daily_ Mail nntai vaııvor: 

rpata haW l~ln lcabeden gq. telldide maru buı-;;;ti~Ça ne 
reUer ppılmadılı takdirde b1ç Pran1a, ne de biz sillhlanmw 
bir yardım yapmıyacalını ln· terbdecek deiillz." 

~~ IUJttnetı yerindedir 
~I denız seferleri scrvis
lldt~lıUne c;ıkarılmıştır. 
lbot a hUkumett, llelsln· 
lt~ 'fe Kokta Umanları· 
Ob ,'Mır. Gemilerin ek.. l't: 1a gitmektedir. 

1' ltoel'ln ekaerlatne ll· 
lttı. ııuımuştur. Maama• 
~ bu ihtiyat tedblrle
!'li.llleıı resmi Finlandiya 
ltıtıııı 8ovyet Ruayanın ka.. 

"-1'tl kbn olmıyan birta
l'er:ırt llerl sUrmestne lh· 
lllth enıektedJrler. 
ltıbz a.nı. Finlandiya na

\>e Soakerat icrasına me. 
1' Ola '°Yet liderlerince ta

ld 11 B. Paulldno'nun 
~'il~ Pek dostane bir su· 

()t 1 aunııt otdutuna e· 
't le ı,aret etmektedir_ 

l\~~1!,TlUKl HUDUTLA· 
q.a..DJJ BTMl!JK 

~ iSTiYOR 
>, ;1. ıa (A.A.> - Fin· 
.,:ıetelerlnin öfrendlk 
tt i'lat&ndlJ&lllll Ber

~ 't ~ •tonra httk6me .. 
"llu ua7auın 19U sene· 
l: au, 8 huctutıarmı ele ge• 

_ ___ ""e_ttııde olduğu mUta· 
lep lar. Blnnetlce bu 
.:ı &rtık J'lnlandl7a l. 
bat:nıu yardımı fmkl

ıc ı etmemekte ve tı· 
~-. 8~kaııdlnavya d~vlet-\1"1..!leoık Amertkatıın 

·-.gıne batlamaktadır. 

&~ 12SMt SltFERBER· 
...._AN rrrt 

~ 13 (A.A.) _ tne. 
~ıae kılmt ıeferbcrlik 
~r. Yeniden ban ibti-
. lillh altuıa çağnla-

• 13 (A.A.) - A • 
tııı~kova nezdlndekl 

~lat :_~easnter mec. 
~ QIUlkea.d, beya. 
~ dünyada aulhU 
~ı:natut blltlln ted. 

ta•'L. ayı harbe 8ilıilk-

EopeMag, l3 (A.A.l -Ber
linske Titende ~tesi, takan. 
dinavya devletlenntıı Moekova 
nezdinde vaptıklan teeebbüsll al 
kışla.makta ve bu kanlık za -
manda bu devletlerin görllt bir
liğini gösteren bu hareketlerin. 
den sitayişle bahaeylemekte • 
dir. 

Bu t91ebbüa, yalnız tabii de.. 
lli1 aynı zamanda llzmı idi. Bu 
tefebbQa, gerçi remıl diploma -
tik bir hareket malilyetfnde de
ğil ise de Danimarkalıların, 
lsveçlilerin ve Norveçlilerin hia. 
Jerlni g&rteren bir jeettir. 

Stokholm, 13 (l..A.) - Al. 
man aja.nsma nazaran aaWıi -
yettar mahfiller. ıimal mem • 
Iektlerinin Moakova nezdinde 
mu.terek ~bulunacak
Iarma dair Londr& radJ08U ta. 
rafmdan wrilen haber haldan. 
da ademi maJQmat beyan et • 
meJrtedtrler. 

Kesa, İ8W9 bllldbnetinln R.m. 
)'lnD1 J'"mlandiya aleyhindeki 
muhtemel bir icra.atma kartı a. 
lakamlıt K&Jtenniyecefiıı.i 
Moetovaya bildirmı. olduiuna 
dair olan pyfalar da yalanlan
maktacbr. 

Londra 
Alman tayyarıJerinin hU· 

cnmunu bekliyor 
Londra, ıa CHmull> - mtıe. 

rin nutkuna ~=ı· · 
eliği cevaptan 8CJDI'& ~arm 
Londraya hUcmn etmeleri beı1r. 
Ienlyor. • 

Sf\11 korunma teşkı~ 
mensup organlar pılıriJ! butiln 
malıallolerinl «ec8 2Undüz tef -
tiş ederek icap eden tallmatı 
halka. vermektedirler. Londra 
tehri her an Alman ıayyarele -
rfnl beklemekted!r. 
Belçika ve Hollanda 

mecburen harbe 
gİreceklennit 

gnterere bildirmek ıuret11ıe FrlDllZ pseteleri: ln~illz Bq
Blrleflk Amerika devleU bu vekillnlf1 nutku ile Daladyeninki· 
harbe nihayet verebilir. !nU· alıı beraberliii kartıauıda; Hit. 
bamı ıudur ki, Alman1a tle illin Franu ve fngı1tereyi biri· 
mu& bafıaa oturmaaı huıu- birinden ıymnak uzuaunun ne 
ıunda Ruıveltln Çem.berla711'a kadar bot oldutımun bir kere 
ulmle sfSı ıöyllyecettne dair daha i9bat edildillni kaydediyor 
her hangi bir alt.met bellrdtll lar. 
takdirde Bitler garp cepbesln· Amerika matbuatı da ~ 
de m.uuum aaterl barek&ta taynln nutkunu tamamen tuvlp 
batlaııılması emrini tehir ede- etmektedir. 
cekUr. tıııUb Bqve1dllnln taderl tr 

Çemberlayn'ln nutku göete- ftçrede tam bir tuYiple 1carfdan· 
1'J7or ki, Atman m111etlnl imha· mqtır, 
ra karar Yermittlr. Çemberlaynin nutkunu mn • 

Bu arada Dtetricb tlddetll zuuıbahla eden ttalyan ıueteterl 
bir el barelretile •'Jdmln mü Almanyanın bu nutku bir mey
Tol&cailnı göreceli&,. demlt- dan olnuaa mahiyetinde brpla
tlr. dıklannı ehemmiyetle bydeyJe-

Bu konuşmamıza lttlrlk e- melrtedir. 
4lıı dlter ban naayonal IOIJ•· Lavaro Fucista rueteti diyor 
Ult rUeaa, Almanrannı garpte. ld: 
benUz bava kunetleriDl bile Artık .az toplara intibl et-
tullanmaya batlamamış oldu- mi'tir. Zarlar abJmqtır. 
ıuııu tar4etmltlerdir. Alm&D· B. Çemberlaynin natku ilaca· 
7& flmcUre kadar bir •er• iki rlltanda biç bir silrprb te'9lid 
dtıınne tayyare Jtullanmıttrr. etmiı delildir. 
Polôn7ad& ModllA öııttnde 800 Miittefiklerin harpten ıayeleri 
bombardıman tanarealnl bir- ne oldutunu tasrih etmlyen bu 
da kullandıfımıı .Orlelllldl. nutkun sulhun akdi lmJclıu mev. 
Jller bu yekQ.nda ta)'Tare)'I C1lt oldufu manuım tuammun 
lulllz gemilerine n lnsllls ıa edehlleceli tahmin edilmektedir • 
lılllerlne saldlrınak, emsali Sinen ortada huaud bir vaziyet 
sOrtUmedlk talarlbat )'&pda- vardır: Garp cephesinde silkün 
caktır.,. lalJcUm ıUrmcktedlr. 

Dietrloh tekrar söze ba,tıya· fnciltere Bqvckillııin sözleri 
rak demiştir kJ: Sofya ve BUkreıte lıe umumi bir 

Kendiılne yardıma hasır bir lnJd.-rta karplaıumJtır. 
Rusya ve erklnı harblyelerlD ÇEMBERLA YN BUGUN 
verecett karara gitre bitaraf BİR NUTUK DAHA 
kalacak veya harbe girecek !· SÖYLEYECEK 
talya Ue birlikte Almanya na- Lon"'- (A.A ) ma~l6ptur. Benim fikrimce Al· '"""' 

13 
· - B. Çean-

manyantn tnglltereyl abloka 1ayn cumartesi gUnU radyoda mU
etmeıl tngllterentn Almanyayı Jete hitaben bir nutuk ıöyliyerek 
ablukasından daha kolaydır... beynelmilel vaziyetin son eafba· 

unı anlatacaktır. 
Dletrlcb. Çemberlayn'lD nut- ------------

kunu •imdiye kadar her hangi 800000 R k 
bir devlet adamından ltlttltf us as eri 
nutuklann hepehıden daha ml 
uaanı bulu7or ve cll:ror ki: Filandiya hududuna 

aevkedildi 
Parlı. ıs (Husual) - Jlinlan• 

s-VAKIT 14 BIRINCITEŞRIN 1939 

Harp vaziyeti • 

Ha\lan-ın :ııüsaadesıne rağmen 
sükunet devam ediyor 

Paris, 13 (A.A.) - Dünkü 
gün ve gece, cephenin heyeti u. 
mumiyeainde ani bir ıUkunct hu· 
sule gelmittir, 

Ciüzel havanın müsaadesine 
r~ ğmen Almanlar ehemmiyetli 
harekittan tevakki etmislerdir. 
Çekingen keşif kolları, Pransız 
hatlanna kadar bile ilerlememiı· 
lerdir. 

Alman keşif kollaranın faalive
ti Vamdt mmtakaaında daha ba. 
rlıdir. Franar.z kıtaatının çıkar
dığı ke,if kollarından milrekkep 
küçük ırupJar, Alman keşif kol. 
Janm, Haartf orman mıntabsm· 
da puıuva dUşürmele muvaffak 
olmuşlardır. 
Havanın milsaadesine raimen, 

Alman tayyareleri uçmamışlarchr 
Kesif koUannm f aaliyctindeki a· 
nr duruı her tilrlü farariyeye yer 
vermektedir. Maamafih Alman
Jamı yakında bir taarruza geçe. 

ltalyanın • 
yenı 

sulh projesi 
(Btı.f tarafı 1 in~) 

tetkil eden Sovyet Raıya de AL 
man:ra ve ltalyanm sulh itinde 
.ul,.etleri biribicierinden ayrı
m. 

Hitler Lehistan meMleainln ne 
.-Ude halli Jlzım ıeJ,ceii me.. ,.._•ia sadece Almanya ile So.-
1et Ruyayı alüadar eder bir iı 
oldafu iddiumdacLr. Fak.at 
MOllron amhpnuı ile ba noktai 
nuara iltihak •blÜf olan Sovyet 
Raıya timdi Almanyanm fikri n 
arzaıa ne oldul'anu ,.ü•ibamelui. 
zin Baltık ve Şimal devletleri ;ıe 
J'9Dİ ulafmalan Pitmittir• Bu 
lllllasmalar ile Bl'lt-k denizinde 
ene1ki nziyetia abiDe olınk 
lcendiıi için AJmanyaya faik bir 
nüfaz temin etmİJtİr. 

Bu hal bir gün 'umumi bir Av
rupa aalh konferanıı toplanacak 
... ...... ,,ıt' ~ .. .. 
Yldmiıet maelffl ilaeriacle .. . 
yeder ile Almanva ua1mcla fikir 
ihtiWı çdnnaıı ihtimallerini ha
bra ptirir, Bu da Sovyetler ile 
Almall)'aDlll amwnt w~ Avrupa 
nlha ....ıe.iade hinDirla._ 
anı clütiaceler aaha'W w....,. 
.... "-"tir. Soa Moelana .... 
............. Lelüatwn pay. 
latıfmanm temin etmiı ohmlchı 
..... Witie A..,... m11elılıd ........ ._un.....,......._ 
........r Wr aalapna J.alnanla 
-ifacleedeme&. 

• ...,.,. seliDce, ... ... ..... 
So.,..Uere ..... AWmi.- r 
lu nlrabet .ui7eti lnailtere n 
Fruı-ı•Dkl• aUhetle claha ku. 
fttlidir. Bir bre ,\!asoliai Ak· 
denizi ı.:r ltal•an gölü haline tre
tinnelr pyesJ üzerindedir. Bu 
pye İM Akclendl milletler araun· 
.. ....... .,. miistaek ... ,al 
.U,. tellfcki edea f qiliz Ye Fra. 
lq nolctal auarı ,..,mda .n.ette 
5cwTetleria alnhinedir, Bandn 
llatb Lehistan ltadutlen111 ,.w 
Kmlonanan timıali Rcmanıa 
haclatlarmı ~ek Mac:aftıtau 
bt1ar "91mesi n Tana hanur 
am h lalmmda mühim 1Mr TUL 
Jet alması Balkanların iıb"khtıli 
n. aJ•lcadar olacaianı göatenni1-
tir. Bu itibarla Amavattcıta it
aat ederek Balkanlarda Wr ı..ıemoa,. aiyueti ta• ltal,a ile 
5",.etler Awapanm iN kısınm
a a... .... mıılardır. Yann top· 
lanacalr hir A wapa sulh lronfe.. 
rannnda ha deTletlerin ılyaaetle
rinde Wr ~nMl obnamaarna 
ihtimal ... mıdır? 

Zaımedİyora ld lagiltere •• 
Fran1an kartı büvük bir A"n'U
pa konferansına ittiralr edec:ek 
olan denltlerin vuiyederindeki 
•a farklar ıulb i~inin ba~n için 
Wr mfiakere yola ile halJediJme
ıi kolay olmadıfını da göıterir. 
Sadec. lta1n1hft gözü He hazır. 
lanm" olan \ir ı:t"Ojeden sulh 
Mlabibnesi ümidi bwulaa clola· 
J1 pek nyıflır. 

ASIM US 

cekleri hi.ıkmlinü vermek pek mu
vafık olma:. Parisin aalihiyet. 
tar mahafili, Sigiri:I battı arka· 
sr!tdaki Alman tahşfşatmın henllz 
fazla nisbette olmadığını .CSyle • 
.mclctcdfrJtr. Fakat tcplanan kuv
vetler , hedefi mahdut bir taarruı; 
harel.etine yetecek kadar çok • 
tur. 

• •• 
. Pariı, 13 (A.A.) - U Tepi

nıevvel akşam tebliğj.: 
Hava sisli ve yağmurludur. 

Cephede f:ıaliyet .zayıf olmuştur. 
Pirmasensin cenı.p mıntalrasm. 
da dilsmım müteaddit keıif 1rol· 
lannı ileri sii.rmilşse de bunlar 
netice alamadan çekiJmi,Ierdir. 
BİR ALMAN TAHT:F:LBAHfRt 

BATIRILDI 
Londra, 13 (A.A.) - Ba-hrlye 

nezareti bugiin bir UcUncil Alman 
denbaltısınm batmlmış olduğu· 
nu bildirmektedir. 

1 Avrupa:Ja !~arp 

vaziyeti J 

(Bag tarafı ı incide) 

Bundan bqka, Romanya, Maca. 
ri.Jtan ve Yuaoalavyadaki Alll'.an· 
ların da içeri alınması, Alman 
resmi membalanna ıiSre, muhak· 
kak gibi g~künüyor. , 

Acaba Hitler, bu Almanları ni.. 
çin ıetiriyor? Bizce, bu karar 
AJrn.aaJann Balakta olduju ıibt 
Tuna ve Balkanlarda da her tUrlU 
blkimiyet ve nllfuz davaaından 

urfmuar etti.klerini gösteren 
çok açık bir allmettlr. Her hal· 
de Almanya, demokruilere kar· 
şı mücadele edebilmek için prk. 
takt kuvvetleri de dahil olmak 
üsere bütün bu kuvvetlerini ıup
ta toplama'~ retindedir. Bu· 
ıum içiıı za(e ... n aonra prktaki 
politlkuı, Polonya.dan aldığı hia. 
aeyl muhafaza etmekten ibaret 
&itıl ıörUııUyor. Şimdilik Altmn• 
,_ Witlla p71'9d 1llat'I ......... 
ala •lmıicair ....,, cephe ...... 
m6mlriin olclafa kadar 1nrrntli 
olmaktm ibarettir, Ba eeub iL 
,. brpsmda diler Mitüa laedlf· 
ı. Ddnc:i plbda blmaP, hattı 
hlİlllitiD İlllmal ohmmaia ..... 
ldimclar. Garpta, ~ 
brp ..._ "wt miic.wılılı 
liDeP.AJa.a~ ........ 
başka ,..... ilDci ...... w 
........ için .., o1 • ..ır -· 
mu " lraneti ,.oldur. 

GARP CEPHESİNDE: Po
lonya Hferi euıuında mGdafaa. 
da kalan Almanya her halde ta
amua geçmek mecbutiyctinde
dir, Bu Alman taarruzu pek ,._ 
lan mıdır? Hltlerle birlikte Al• 
maıı mlll~tinln de mubdderatl• 
m tayin edecek olan bu taarruzun 
llyıkiyle banrlanmast !handır. 
Eneli yapılan sulh ~klif"me mllt • 
teflklerin rellll! cevabım beki~ 
mek zarureti vardır. Bu cevap a· 
lmmadan bilyilt kuvvetlerle taar. 
ruza geçmek Almanlar için müm· 
idin ıörülemez. 

Almanların bu arada Ren • Mo. 
sel cephesinde yapılacak itleri de 
yok değildir. Franaıdar, EylUl 
ayı içinde, bu cephede kilçük bv 
vetlerle taarruza geçerek Alman 
arazisinde, Sigf rid hattı &nünde 
biltiln cephe imtldadınca bir illik· 
tar arazi kazanmışlardı. Alman· 
tar. Majino hattına kup katı ta. 
arruza teşebbüs etmeden evvel 
kaybetettikleri bu aruiyi ıeri al
mak mecburiyetindedirler. İfte, 
garp cephesinde, Rm ile Moıel 
araamda gittikçe §tddeti artan 
Alman taarruzlarının manau bu. 
dur. Belki, Almanlar, evvelce 
kaybettikleri bu ileri araziyi ıe
ri alacaklardır. Fakat, aaıl mu
harebe ondan sonra baflayacak
tır. Majino hattmnı kunetli i .. 
tihkimlariylc kartılaıacak olan 
Almanlar o vakit, evvelce de Deri 
ıilrdUfümtıs gibi, aynı samanda, 

• ~ """' edilmeleri pı'• 
p ettiğini söylemiş. 

~la. ''lCllçOk fakat 

Parla, 13 (HU1ud) - Jurnal, 
ve Deba l!uetesinde General DG· 
valin yazdığı bir makalede iddia 
edllcllfine gGre, prp ceplaala
de Fransızlarla Almanlar aruuı. 
dakl hart> ya1nu bu ce,.tıeye mlln 
ham olarak ~. BeJ,., 
çika ile Holaftda cotraft mn1d 
ve vazivetled lribariyle lltikbal· 
de harbe glrmeğe mecbur ola· 
cakl•u·~·-

Bu nutuk :rtıkeek Jıtç bir 
noktal nasan lbtlva etmedltf 
rlbl dUn:ranın hakiki vul1etl 
laak!nllcl& da en ufak bir fllni 
tazammun eylemiyor. Bu nut
kun tafrefuru.ıutu 'kartmmda 
lna1Jt6renln Almanyayı imha· 
,.. caııp.catıDJD belll otmuı tl• 
serine AJmall mllletl daha zt. 
ya4e birbirine yaprısacaktrr. 

cUya hGkOmeti Ruayaya brp o-1----------
Jan battı hareketini, yani, hiç bir 
fodakirhlrta bahmmayacafmr t.. 
tin ctmlftlr. $lmdl'8 kadar Ru .. 
yanın Finlandiya hududuna 600 
bin asker g8nderdiifi bUdlrilmek
tedir. Kronıtad•dalci Ruı filosu 
her an -.e huır bir vadvette 

Holanda, Belçika ve Ltıbem1:harr 
dan da çevirmekte asla tereddOt 
etmiyecekleıdir. Kat1 taarruz 
mmbe takaama uakhlı dolayniylc 

\tu~ lan J'tnlandlyaya 
~ hayranlığını t. 
ebf • 
b~~e~13. ıtıer. P'inlandl. 
• ~~clıfı ırlii?in.in taamı. 

da p takdirde bumm 
olonY&nm zaptm _ 

AJmaıı ıueteJeri nutkun uz. 
lajdJI ... .._. .tılrllale ~tinH- tııal-"ii'*6618dn'. 

Deniz Ticaret nazın 
tayin edildi 

Londra, 13 (A.A) - Sir John 
GUmour'un deni% ticareti nanr· 
itim& tavin ediBiti resmen bil-
rll~' .... '"'""''" 

ltd, !mçreden geçmlye Jtbum 
kalmıyacaktır. Hitltrin n~ 
bu devlete, HoJaııdıa ve BtJçilri. 
dan futa dostluk teminata ftfll· 
meslnin •ebeb! de budur • 

T. BIYIKL!OCLU 
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ltalga_da futbol Glühzn <ıkm'lqİ. Gavr<ıCjİCbnko!Jeı)Makarnası. Sa hrİyasİ. Pirinci. f İyonqosu. Kusku 
• • • • • 

Bu birinciliğini 
kazanabilir 

ŞEKERLILEAIH VE FAZLA $1Şl1AHLIK ISTIDADI OLANLAAIN GIDASIDIR . ~ 

TAt41Hl11$ ECZAHAl4E ECZA DEPOLAAI İLE BÜYÜK BAKKALİYELERDE s~T1 

UMUMİ DEPO: İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU_JSTANS1 

Roma, 9 (Hususi) - Son 
buhranlar yüzünden spor faali.. 
yeti sekteye uğramamrş olan 
memleketlerden biri de İtalya -
drr. 

17 eylfildenberi "A" smrfma 
mensup 16 takım lik maçların
da karşılaşmağa başlamıştır. 

Son yıl Bolonya takımına na
sip olan şampiyon Unvanını ka
zanmak için tam 30 defa bu on 
altı takım maç yapacaktır. 

Lik maçlarına başlandığı şu 
sırada, muhtelif İtalyan takını_ 
lan hakkında lbazı tahminlerde 
bulunmak herhalde faydasız 
olmasa gerek. Futbolün tahmL 
ne en az elverişli olduğu malı1nı 
bulunmakla beraber takımlarm 
kıymetlerini ifade edecek olan 
bazı hareket noktalan da ek
sik değildir. 

Evvelce, !talya şampiyonu 
Bolonya takımını ele alalım. 
Bolonya son haftalar içinde kay 
da değer ne bir muvaffakıyet 
ve ne de fevkaladelik göstere. 
memiştir. Şampiyon takım, 
Am:brosiana ile yaptığı bir dost 
luk maçında 4-3 mağlup ol -
muş, lik maçında da 2-0 yeniL 
miştir. Her ne kadar bu rnaÇ
larda.n sonra, Bolonya, Tries_ 
tina.'yı 2-0 mağlOp etmişse de, 
oyunun bıraktığı tesir lehinde 
olmamıştır. 
Yalnız şunu da !kaydetmek l.a.

zımdır ki, bu ekip, merkezi Av. 
rupa kupası maçlarında epey 
BU.Ildan başka, Bolonya takı
mı ekseriya se7.0n sonlarına. doğ 
nı formunu bulmakta olduğu 
gibi, parlak lbir son, muvaffa. • 
kıyetli !bir !başlangıçtan evl~ -
drr. 

Bolonya ıbir kaç hafta: sonra 
şayet eski formunu, bulacak o. 
!ursa, yine şampiyon namzet. -
lerinin en tehlikelilerinden !biri 
olmuş olacaktır. 

Geçen sezonun ikincisi. Torino 
idi. Bu takım, kaptanı ile sağ 
içini kaybetmiş olmakla ibir par 
ça. zaafa. uğramışa ibenziyor. 
Küçük Bo, Jventus klübüne 
geçmiştir. Maamafih, Boresti, 
onu a.ra.tm.Iyacak gibi görünü
yor. Bu takımın en büyük des
teği I ta.lyan milli takımının ka.. 
lecisi meŞb.ur Olivieridir. Buna 
rağmen Xorinonun bu yıl da i
kinciliği muhafaza etmesi şüp
helidir. 

A.m.brosiyana. İtalyan futbo -
lünde geçen yıim favorilerin _ 
dendi. Ancak, üçüncü olabilmiş~ 
ti. Buna mukabil İtalya kupa _ 
smın galibi olmuştur. Hatta, 
denilebilir ki, lbir parça ih.ti -
marnla hareket etmiş olsaydı 
şampiyonluğu da kazanabilir • 
di. 

Maamafih, bu sezondaki gi
diş ve formuna ibakılırsa. behe
mehal şampiyon olmak azmiyle 
hareket etmektedir. Çünkü bU
güne kadar yaptığı iki dostluk 
ve iki de lik maçında 6 ya kar
şı 16 gol atmıştır. Fevkalade o
lan tekniği ile birlikte bir de 
enerji göst~rccek olarsa, hak. 
·kında beslenen iyi kanaati te _ 
yit etmiş olacaktır. 

Ambrosiana'nm ibu sezonda. 
ki kazancı, hiç şüphesiz ki, ye. 

Galatasaray-Fener 
maçı tekrarlanıyor 

Gala.tasa.ray, Fenerbahçe a
rasında yapılan lik maçında ha.. 
kem tarafmdan <;alman bir dü
dükten sonra yapılan Fener_ 
bahçe golü orta;·a yeni bir me
sele çıkarmıştır. Hakem.in ma. 
ça. dair verdiği raporda bu dü. 
dükten 'bahsetmesi üzerine mm 
taka hakem heyeti bu meseleyi 
tetkik etmek üzere t<:<r>lanmrş 
ve maçın tekrarına karar ver_ 
miştir. 

Hakem heyeti vermiş oldu
ğu kararı yüksek hakem heye_ 
tine bildirmiş ve ma<;ta dikkat.· 
sizlik etmiş olan hakem Şazi_ 
ye de bir ihtar cezası vermiştir. 

İngiltere Kral Kupası 
maçları başlıyor 

İngiltere kral kupası maçla
rına• tel}rlnf8Ml cmna riinün_ 
den Itibaren baslanacaktrr. 

Sekiz turdan ibaret olan rnac 
~ara. 82 klUp iştirak edecektir. ·· 

ni kalecisi genç Caino'dur. No
varanm sabık kalecisi olan Cai
no, günün birinde Olivieri mer
tebesine varmağa namzettir. 
Çok çevik ve mahir bir oyuncu 
olan yeni merkez muhacim Gua 
rivieri de genç bir futbolcüdür. 
Son karşılaşmalarda, meşhur 
Meazzanm saha.da görünmedi -
ğine bakılırsa, takımın genç _ 
leştirilmcsi cihetine :idilmcktc
dir. Bu böyle olmakla beraber, 
Meazzanm muavin hattında yer 
almasr da çok muhtemeldir. 

IZM iA Acentemiz TOrlC Ecza aeposucıur 

fK-· --sa- ~tR ı 
L . LER j 

SEHHAR ve CAZiP 
TENi'ni· NASIL 

1 

• Dcnizyollan umum müdürü MUHAFAZA 
!brahim Kemal Baybora idare- t 
nin ycnj kadro ve bütçelerini 
Ankaraya götürmüştür. EDiYOR? 

l O senelik 
izdivaçtan 

sonra 

:: .... ~*§ 
=====·~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz 
Nevralji, }( ırıklık ve bütün a.~rılarınızı d~ 

keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir 
Her yerde pullu kutuları israrla isteyiniz. 

Ferrari 'nin futbole tekrar 
avdet etmesi ttaıvan futbol ft. 
lemini çok sevindirmiştir. Bu
gün 33 yaşında olan Fcrrari, 1. 
talyanın en mükemmel futboL 
cülerinden biridir. 

Ambrosiananın Vencdikte 2-1 
mağllıp olması netice üzerinde 
müessir olacak bir amil savıla
maz, çünkü orada diğer takım . 
lardan da bazılarının takılması 
cok muhtemeldir. 

"' İskenderun liman işletme. 
sinin kadroları Vekalet tarafm. 
dan ta!'!dik edilmiştir. Buradan 
İskenderuna ~önderilecek me. 
murların . seçilmcsi;ı.c başlana. 
caktır. 

* Evvelki gün Karadenizin 
Elmaskaya mevkiinde görülen 
sekiz metre uzunluğundaki cis
nlin aranması için dün bir müf_ 
reze gönderilmiştir. 

~::-.:::a ··-----···--
.... .... .... .... =::c:s:::::=-:,..m 

:::::::~:::).:::::: :::: . ... 

* Münakale Vekaleti, in~aatı 
çok avaş giden Galata yolcu ' 
salonunun yıl başma kadar mu. 
hakkak tamarnlanmasım temin 
için mütehassı~lar,dan rnlirek_ 
kep tam salahiyetli bir heyel 
göndermiştir. 

r Is tik l ;;_--· i'i s es ;arı 
- Cenua'nm da başlangıcı pek 
parlak değildir. Vukketinden e
pey kaybetmif} olduğu intibamı 
veriyor. Bu ekibin hatası, oyun_ 
cularr arasmda sık sık yer de
ğiştirmesidir ki, bundan dola
yı kuvvetinden çok kaybetmiş 
oluyor. 

Mektepler arasındaki 
müsabakalar 

Komite dün 
toplanamadı 

Maçlara Cumhuriyet 
Bayramından sonra 

başlanacak 

Dört yaşlarında bir 
çocuk çiğnendi 

Üsküdarda Kazrkbağda otu
ran Yaşar adında bir kaem 4 
yaşlarında torunu Birkan oldu. 
ğu halde İhsaniye caddesinden 
karşı tarafa geçmek istemiş, 
fakat Kadıköyüne giden vatman 
Ahmedin idaresindeki 106 nu _ 
maralı tramvay arabasına çarp_ 
mış çarpma neticesinde küçük 
Birkan bir m~ddet yerde sürük.. 
lenmiş, başından ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan -
mıştır. Vatman yakalanmıştır. 

Mektepler arasında yapılacak 
spor lıarcketleri için dün lstan_ 
bul Maarif miidürlüğünde bir 
toplantı yapılacaktı. Alakadar --------------
mekteplere pek erken haber ve. ,-------------. 

&:~ORSA 
rilm.iş olduğu için toplantıda ek
seriyet hasıl olmamış ve içtima 
gelecek haftaya kalmıştrr. 

Maarif Veka.J.etinin mektep _ -Ankara 13-10-939 -
lerde yapılmasını arzu ettiği 
spor hareketleri için atletizm ıı--- Ç E K L E R ---ı 
futbol, ve kır koşuları komite
leri kurulacaktır. 

Futbol komitesine Vahi, Fer. 
hat, Hamdi, atletizm komitesine 
İbrahim Hakkı, lnönü rnekte_ 
binden Şehima ve Erenköy li
sesinden Adalet, neşriyat komi
tesine de Sami Karayelin seçil
mesi muhtemeldir. 

Mektepliler arasındaki fut _ 
ibol ve voleybol maçlarına Cum. 
huriyet 'bayramından sonra baş 
!anacaktır. 

Bugün Ramazan 
Bugün Ramv.anm biridir. Bu 

sene Ramazanda iftar ve imsak 
zamanlarında her zamanki gibi 
top atılmakla beraber, Galata ve 
beyazıt kulelerinl:le de ayrıca ışık 
tertibatt alınacaktır. Rasathane
den alınacak telefon mesajı üzeri· 
ne her iki kulede, iki muayyen 
zamanda üç renkli lamba yaka
caklardır. 

--0-

1 Sterlin (İngiliz) 
100 Uolar (Amerika) 
100 Fransız rrankı 
100 Liret ,(İtalya) 

lOU lsviç;re frankı 
100 Filorin (Fe!emenk) 
100 Rayşmark (Alman) 
100 Belga (Belçika) 
100 Uirabmi (Yunan} 
100 Leva (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pezeta (İspanya) 
100 Ziloti (Lehistım) 
100 Pengö (Macar) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dınar (Yugo~av) 
100 lsveç Kuronu 

istikrazlar 
Türk borcu I peşin 
Ergani 
Sıvas - Erzurum m 
Merkez Bankası 

5.24 
120.83 
2.06875 
6.59125 

29.20 
()9.13 

21.765 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.9525 
2.495 

31.005 

19.40 
19.56 

98. -

Anlaşılamıyan bir vaka 1 Ticaret ve Zahire Borsası 
Bileycilik yapan Murat adın_ 13 • 10 • 939 

da birisi, geçenlerde Galatada 
Necatibcy caddesinde henüz 
anlaşıla.mıyan bir sebeple Ke _ 
mal isimli birisini bıçakla ağır 
surette yaralamrştI. 

Murat hakkında sorgu hiL 
kimliğince yapılan tahkikat i-ı 
lerlemektedir. Fakat suçlu ver_ 
diği bütün ifadelerinde hep in. 
kar yoluna saptığından ve ya... ı 
ralı da söylcmedi~nden vaka _ 
nın sebebi bir türlü anlaşıla _ 
mamaktadır. 

l"İYA' .. • .. 
Buğday yumuşak: 5.25, Buğ~ 

day kızılca: 4.30, 4.39, Arpa 
yemlik: 3.35, Arpa Anadol: 3.21 
1/2, Fasulye ufak: 11.35, FıIJdık 
kabuklu: 14.5, Fındık ic: 31, 32, 
Nohut kalburlu: 8.20, 9.5. Su
sam: 12.20; 13, Yapak Anadol 
kır. 48, Kelenyağı pişmiş 48. 

GELEN 
Buğday: 630 ton, Arpa: 15 ton 

Fasulye 51 ton, tiflik: O ton, 
ÇaYd:ır: 15 ton, B. peynir: 17 
ton: Susam: 1.1 ton, Mısır: 30 .~ıımm~=----· 

Ankara caddesinde ı ton, Kuşyemi: 32 ton. 

Kiralık kat 

"e odalar 
Ankara caddesının en hfıkım 

ıoktasmda, Orhanbcy hanında 
-<at ve oda olarak kiralık yerler 

.1ltmdalli ilan biiros11na 
!l• arıt. 

mii-

........ ! ......... ~ 

GiDEN. 
Afyon: 55 ton, tiftik: 47 ton, 

lıaşhaşlohumu: 20 ton, K. ceviz: 
2 ton, kuşyemi: 17 ton, iç ceviz: 

1 4 ton. 

s 'nrnt : Asrn us 
11:ı~ıldığı Vl'r: l'.11\/T l\Tnthaaoıı 
Gır.um Neşriyatı İ(]are eden: 

Refik Ahmet Sevengil 

Her kadın _ hatta 40 tan yukarı 
olanlar bile - açık, taze ve ku
sursuz bir tene genç kızların. 

bile iftihar edebileceği nermllı 

ve yumuşak bir cilde malik ola.. 
bilirler. Bunu, Tokalon ile te
davi, _ günde 3 dakika - 10 gün_ 
de· garanti edebilir. 
Her akşam yatmazdan evvel 
cild ınısuru olan pembe renlt.. 
teki Tdkalon krem.ini kullam. 
nız. Terkibinde Viyana üniver. 
sitesinin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve "BİOCEL,, 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleştirir. 

Buruşuklukları giderir. Her sa
bah. da yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanmı.z. Si
yah benleri eritir ve açık mesa. 
meleri sıklaştırır ve cildi yu.. 
muşatrp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir lbir :ıeticc elde 
edeceksiniz. 

Tam bir kültür ve s:ın'at mec

muası. okumak isterseniz bu ay 
başından itibaren yepyeni şekil-

de intişara başlayan: 

Yeni Türk 
mecmuasını alınız. 6·i büyük sa· 
hifelik mündcrecatı icinde en 
dolgun makaleleri ve en güzel 
yazıları göreceksiniz. Y E N J 
TV R K yegfme küllür ye san'at 1 

1 mecmuasıdır. 

1Ian 
93811850 
Üsküdar Ilukuk l!aldmlifjindtn: 

Şevki tarafından Ayvansaraytl.ı : 
Egrikapı Toprak sokakta 33 No.lı 
hanede sakin Yekçeşiın Ahmet n· 
Yekçcşim l\Iehmet aleyhlerine aç;ı_ 

lan tashihi kayıt davası üzeri rıı ı 
müddcalcyhler daveti kanuniye~ l' 
icabet elmediklcrinden haklarınıl ı ı· 
gıyap kararı iltihaz ,.e tahkikat 
12/12/030 Salı saat 14 de talik c<lil- ı 
miş olmakla yevm ve sa:ıli ml•ıklıı -
da yine gelmedikleri takdirde t:ı· 
yaplarında tahkikata devanı oluna
cağına dair yazılan gıyap kararı 

mahkeme di;anhanesiııe asıldığı gi. 
bi keyfiyet ayrıca gazete ile de ilfııı 
olunur. (30382) 

Zayi 
Rize askerlik şıılırsinılen rıdığıın 

askeri tezkeremi zayi ettim. Yenic;i
ni çıkm·ac:ığıııufan eskisinin lıiik
nıü yoktur. 

Kclil oğlu IlÜSEYİN 

·Direktörlüğünden 
1 - Onuncu \'e on Jıiriııcı sııııfl;ınl;ı ııılınri lnlclıc içi~ 

oktur. Diğer sınıflar için }atılı ve y;ıtıo;ız, kız ve erkek ıaıetıe 
lına devam olunm:ık1atlır. 

2 - İsteyenlere ka) ıt şartlarını bildiren larifn::ıme görııll'ri 
..-Aclreo;: Şehıaclchaşı polis karakolu nrkao;ı Telefon: 2'.!:i:l-1 

................................. __ 

zana mahsus Gece seferleri tarifesi iskelele ·~ 1 

Vapurlara asılmıstır. ·ı'• . -

teminat 

20,90 
27,42 

5,25 

17,18 

8,63 
5,18 

33,64 
14,-
12,38 

::.)ti~~ 
----- ·~ 

·-----' i~ 

~tı 
---- l\ 

Hastahane ve dispanserlere alınacak JıO' a, 
1\lotörlü vesait icin alınacak boya maııc 

279,75 
365,50 

70,-

229,-

115-. ' 
GO,-

418,50 
18Ci,Gl 
lü3,-

Deyazıttıı, Koska caddesinde 112,114 ~c ıır 
kanın enkaz satışı. ~~I\ 

Bahçeler • miidürlüğü için alınac111' I• 
malzemesi. 
Ilahçeler müdiirlülıfı icin alınacak çiçeı- lıad 

Haseki hastahanesine alınacak 20 :ııl ~· 
karyola örtüsü. • ~11 
Üsküdar temizlik amelesi koğuşu tiımir1• l it 
fleykoz Fen işleri için alınııcuk araba nı~ t~ 
Eınirgan mezarlığı ihata duvarı inşaatı 1' it~i 
nacak 55 metre miknb taşı, c1'tı 

Tahmin bedelleri ile ilk lemin:ıt miktarları yukarda yazılı işl :~ 
ayrı pazarlığa konulmuştur. !hale 23/10/!)3() Pazartesi günü s:ı0 1 t~ 
Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve .MuamcJl'ıl d\\~ 
lüğü kaleminde sörülebiir. Taliplerin ilk teminat makbuz Yeya. ııı ~.1 

I:ırı ile ihale günü muayyen saatte Da.imi Encümende bulunma!~ ~1 

) 

Memur ve Müvezzi alınacak dt 

r~ P. T. T. Umumi Müdürlüğünde h 
1 - İdaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi jçiıı t,t 

baka imtihanı yapılacaktır. ~ 
2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı meklcp şahadetnamesi, sill

1 
•t 

porn, aşı kağıdı zabıta ve belediyenin musaddak eyi hal kai:lıdl• ~ ht 
lik vesikası, 4 fotograf ve bir dilekçi ile halen memur olanları ~!; 
cüzdanlarile dilekceleri 21/10/939 cumartesi saat 13 çe katl:ıl' 

1 
i~~· 

P.T.T. müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunların i8S s:ı~ ~~ 
murin kanununun 4 ncü. maddesindeki şartları haiz olmakla 1 İl 
devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş Jııl 'l\l 
malan. ~ 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta ve lise mezunııır1 l'f 
edilir. Müvezzilerinde ilk mektep mezunu olmaları lii1.ımdır. Yı 

4 - Müsabaka vilayet P.T.T. Müdürlüklerinde 23.10.939 fi hı 
giinü saat U de yapılacaktır. 

5 - :Müsabakada muvaffak olan lise mezunlarına 20, ort:ı ~ 
mezunlarına P.T.T. memurin kanununun hükmüne göre şimdilİt; 
ro Ye miivezzilerede 7 den 10 Jiraya kadar maaş asli Yerilir. 

6 - Süvari müvezziliğin i isleyenler dilekçelerinde Lunn ııı' 
ıııckle beraber bir hayvan tedarikini teahhiit edeceklerdir .• 

Bunlar beş lira. yem bedeli verilecektir. ! 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsab:ıknr:ı 1\ 
makin beraber kendilerine umumi hiikümkr daircsinıle maaş ,.crı ~ 

8 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif 01tın:ıc~ 
hangi bir yeri kabul etmeleri şarttır. ~ 

Adalar Mal ""lüdürlüğünden: 
Iliiyükaılada Cami mahallesinin Cami sokağında 20 sarılı c~ 

t:ıvri V:ıc;il Y:ısilyaılislcn mctrlık muhtelif cins ev eşyası l 9/10 ,, 
20/lO/!l:rn tıırilılerinı:> miis:ıılif Pl'r~cınhc ;e Cnma ~iinleri s:ıtı::ıl.1 -~ 
rl:ın 1:ı.:ıo akarlar Biiyiik:ııl:ııla 23 :\isrın cacl ıleo;indc S:ınt kulcsı ~· 
aç;ık arttırma ile snlılncaktır. fstiycnlcrin yazıln gün ve s:ııtc ~~,. 
rinde hazır bulunmaları ilan olunur. csı' 


